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No Rio e em Niterói, par-
cialmente nublado a claro,
com nevoeiros esparsos ao
amanhecer. Visibilidade de
moderada a boa. Tempera-
tura estável. Máxima e mí-
nima de ontem: 25° em San-
ta Cruz e 14,7° no Alto da
Boa Vista. Foto do satélite,
mapa e tempo no mundo.
Cidade, página 2.

Loteria
A extração 2.552 da Loteria
Federal premiou os seguin-
tes bilhetes: 1") 88.497 (RS),
NCzS 120 mil; 2o) 38.301 (SP).
NCz$ 12 mil: 3o) 15.119 (PR).
NCzS 9 mil: 4o) 71.074 (SC),
NCzS 7 mil: 5o) 20.928 (SP),
NCzS 5 mil.

Bolívia elege

candidato que

ou em 3ocheg

Protestos

Sessenta e um ônibus fo-
rain destruídos em dois
dias nos protestos contra
o aumento de tarifas em
duas cidades brasileiras.
Dois mil estudantes de-
predaram 40 ônibus em
João Pessoa, na Paraíba,
e quebraram todas as vi-
draças da prefeitura. Em
Londrina, no Paraná, 21
veículos foram apedreja-
dos terça-feira e ontem.
Em São Paulo, 750 mil
pessoas ficaram sem
transporte em conse-
qüência da greve de mo-
toristas e outras 100 mil
estão viajando de gra-
ça para a região indus-
trial do ABC por causa da
paralisação dos cobrado-
res. (Página 4)

Casas
A Argentina financiará a
construção de 50 mil casas
populares no Estado do Rio.
no valor de US$ 400 mi-
lhões. A operação será feita
em forma de exportação de
bens de capital, o que per-
mitirá ao governo argenti-
no reduzir o saldo negativo
na balança comercial com o
Brasil. (Cidade, página 3)

O terceiro colocado nas eleições dire-
tas, Jaime Paz Zamora. deve ser eleito

presidente da Bolivia na votação indi-
reta no Congresso, marcada para este
fim de semana, já que nenhum candida-
to conseguiu maioria absoluta. Zamo-
ra, do Movimento de Esquerda Revolu-
cionária (M1R). teve apenas 19.6% dos
votos, menos do que o ministro Gonza-
lo Sanchez Lozada (23%) e do que o
ex-ditador Hugo Banzcr (22.7%). O
impasse só foi rompido depois que o

general Banzcr abriu mão da candidatu-
ra cm favor de Jaime Zamora. (Página 8)

Escolas sobem

muito além

da inflação

No inicio do segundo semestre do ano
letivo, as mensalidades escolares aumen-
taram bem acima da inflação, chegando
em aleuns casos a 370%. bem mais do

que o^IPC de 108.42% acumulado entre
fevereiro e julho. Pesquisa cm vários co-
légios constatou que o maior índice cou-
bc ao Colégio Impacto, que subiu
370.1%. A Sunab já autuou 36 escolas

por majoração das mensalidades, mas os
estabelecimentos de ensino se defendem,
alegando o aumento dos professores, que
poderá chegar aos 42%. As creches tam-
bém estão sem controle, pois não prcci-
sam justificar seus reajustes. (Página 16)

Luiz Gonzaga
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? O Brasil conheceria menos o Nordeste
sem ele. Com seu chapéu de couro e a

bandoleira de cangaceiro cruzada no peito,
ele espalhou os ritmos e o jeito de sua terra

para muito além dela. Mas o próprio Nor-

deste talvez conhecesse menos o Nordeste
sem o gênio que o resumia naquela Figura
celehérrima de sanfoneiro — autor de o-

bras-primas da canção brasileira como

Asa branca, Juazeiro, Assum preto, Baião

e Que nem jiló. Luiz Gonzaga, que mor-

reu ontem no Recife, aos 76 anos; não foi

só a voz que fez falar o sertão silencioso.
Assim como o Brasil conheceria menos o

Nordeste e o Nordeste conheceria menos a
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Poupança
A melhor aplicação em
agosto, para quem tem di-
nheiro investido no over,
é a caderneta de poupança a
partir de amanhã. O invés-
timento poderá ser resgata-
do no dia 4 de setembro e a
mudança poderá render ao
depositante 2"0 de juro real
no periodo. (Página 21)

CEF x Marcello
O presidente da CEF, Paulo
Mandarino, exibiu a inti-
mação judicial que recebeu
a respeito da ação movida
pelo prefeito Marcello
Alencar e que o levou a não
liberar US$ 9 milhões para
o Rio. O prefeito respon-
deuque notificação não é
ação. (Cidade, página 3)

Rio-Miami
A Eastern Airlines inicia
hoje seus vôos entre o Rio e
Miami, tornando-se a quar-
ta empresa a fazer esta li-
ilha, que tem proporciona-
do bons lucros à Varig, Pan
Am e Aerolineas Argenti-
nas. (Página 18)

índio poluidor
Eeologistas de Irai. no Rio
Grande do Sul. entraram na
Justiça contra os índios
caingangue e guarani que
poluem o Rio do Mel com
lixo, fezes e urina. O juiz
proibiu a entrada de no-
vos índios na área e man-
dou a Funai levá-los de vol-
ta para a reserva de No-
noai. (Página 13)

Incêndios
Incêndios florestais que as-
solam o Sul da França e a
Itália já mataram sete pes-
soas. Em Marselha, na Cór-
sega, na Sardenha e na Ca-
lábria a população de
vários povoados foi retira-
da. Há três mil refugiados
nas regiões atingidas pelo
fogo. (Página 13)

Brasilia — Gilberto Alvos
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Mello e Tasso junto^iajan^untos 
exibem sua duvida

Os irmãos siameses

EUA pressionam

terror libanês

com 14 navios

Os Estados Unidos deslocaram pelo me-
nos 14 navios cm direção a águas internado-
nais próximas do Líbano e do Irã, enquanto o

presidente Georgc Bush mobilizava todos os
canais diplomáticos para impedir a execução,
amanhã, de outro refém americano seqües-
trado em Beirute.

A movimentação naval foi considerada co-
mo uma medida de precaução nos meios poli-
ticos de Washington e a Casa Branca admitiu

que não se deve esperar para breve nenhuma
ação mais drástica capaz de ameaçar a vida
dos reféns. O papa João Paulo 11 atendeu o

pedido de Bush para procurar recuperar o
corpo do coronel William Higgins. assassina-
do na segunda-feira no Líbano. (Página 9)

IBM dá à PUC

computador de

US$ 15 milhões

Convênio assinado com a IBM, no valor de
USS 15,5 milhões, dará á PUC do Rio, no

prazo máximo de seis meses, um processador
3090. Desse modo, o maior fabricante de com-

putadores do mundo traz para o Rio de Janei-
ro uma prática comum nos Estados Unidos; a
de lazer doações à comunidade. A máquina
doada equipara a PUC aos maiores centros de

pesquisa.
Além de receber o computador, em regime de

comodato (empréstimo gratuito para devoluçào
em determinado prazo), a PUC será beneficiada
com bolsas de estudos, para cursos de pós-gra-
duaçào, e com outros instrumentos de apoio. O
acordo prevê a presença de professores e cientis-
tas estrangeiros no Rio, para acompanharem os

projetos da universidade. (Cidade, página 1)

Gustavo Miranda

Eles estilo sempre juntos, suo sem-

pre citados juntos. Juntos, decidiram
ufjsiar-se do candidato de seu parti-
do, o deputado Ulysses Guimarães, à
Presidência da República. A partir
dai. juntos, ficaram em dúvida. Jun-
tos, têm exibido sua indecisão ao

pais. E já está mais do que sabido

que, juntos, anunciarão uma resolu-

ção — ou a favor do candidato do
PRN. Fernando Collorde Mello, ou
do do PSDB, Mário Covas.

Eles são dois dos protagonistas
mais curiosos da campanha — os

governadores Tasso Jereissati, do
Ceará, e Geraldo Mello, do Rio
Grande do Norte. Trata-se de uma
dupla que. à medida em que a indeci-
são aumentava, foi ganhando peso.
por qualquer dos critérios com que se
costuma medir a importância dos

atores da cena política — das horas
de vôo gastas para reuniões e conta-
tos á rodagem em entrevistas sigilosas
com o empresário Roberto Marinho.

Depois de uma reunião na terça-
feira com Collor, no Rio, apadrinha-
da e presidida por Marinho, afirma-
se que a dupla finalmente já estaria
decidida — seria Collor na cabeça.
Em todo caso. os tucanos ainda não
se sentem derrotados. Tanto que, on-
tem, os dois governadores 

— natural-
mente, juntos — foram recebidos em
Brasília por dois dos principais arti-
culadores de Covas, os senadores Jo-
sé Richa e Fernando Henrique Car-
doso.

A novela se arrasta. mas já lhes
valeu um título. Jereissati e Mello
são os irmãos siameses da campanha.

César Maia diz Assalto deixa

que 
não vai 18 feridos na

deixar Brizola

Cotações
Dólar oficial: NCzS 2.224
(compra). NCzS 2.235 (ven-
da). Dólar paralelo: NCzS
3 60 (compra). NCzS 3.70
(venda). Dólar turismo:
NCzS 3.60 (compra). NCzS
3.70 (vendai. BTN fiscal:
NCzS 2.1287. BTN: NCzS
2 0842. Unif para IPTU, ISS
e Alvará: NCzS 33.71: taxa
de expediente: NCzS 6.74.
Uferj: NCzS 30.00. UPC:
NCzS 17.62 MVR: NCzS
^8 90 Salário mínimo. NLí.5
192,98. Tablita única para
conversão: CzS NCzS
2.128,6935.

O deputado César Maia (PDT-RJ)
desmentiu ontem que vá abandonar a
campanha de Leonel Brizola para aderir
ao candidato do PRN. Fernando Collor.
"Se o Brizola me jogar pela janela, fico
calado, com o femur quebrado, mas
sempre no PDT", disse. Brizola. por seu
lado. lamentou que Maia tivesse se en-
contrado com alguém que, como Collor.
já o xingou com um palavrão. Franca-
incnte, eu ne^cinu íi rruio u ijuero chü-

nosso ci \ i e r 1 d o Cesur M íi 1 a de
f.d.p.". Em Brasília, Collor afirmou, re-
ferindo-se a Maia. que 

"no meu time de
ministros ele seria o titular . (Pagina 2)

Ilha do Fundão

Dezoito pessoas ficaram feridas, 11 a
bala, num tiroteio no canipus universitá-
rio da Ilha do Fundão (Zona Norte do
Rio), onde um grupo de dez homens
armados, inclusive de metralhadoras, as-
saltou um carro-forte com NCzS 505 mil
— o pagamento de 1.500 funcionários da
UFRJ. que acuardavam em fila na agên-
cia do Banco do Brasil. Os tiros come-
çaram quando um guarda reagiu. Os la-
drões fugiram sem maiores dificulda-
des. pois não havia ameaça de polícia:
o carro-forte chegou antes da proteção
policial pedida pela reitoria, encontrando
o bando à espera. (Cidade, pág. 5)
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A pinte aérea TtíÊSão PeuSotera brevemente, além

Electra, 12 vôos diários em Fokker-127. (Cidade, pagw

dos

página 6)
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coluna do Casteiio César Maia diz 
que 

fica com Brizola até o fim

Quem tem base política

para ser presidente
candidato frio«ps**

ln,

d o
PMDB, Ulysses

Guimarães, tem dito que
nenhum outro dos seus
competidores dispõe co-
mo ele de base partidária
indispensável para for-
mar um governo estável.
Só ele chegaria à presi-
dència ungido pelo apoio
de um partido verdadeiramente de âmbito
nacional. Alude o candidato a uma condição
muito importante para formar governo em
qualquer tempo e em qualquer sistema. Na
realidade, nenhum dos que concorrem á pre-
sidência dispõe de pano de fundo semelhante
ao dele para suscitar a esperança de um
governo armado de poder político indispen-
sável para seu bom desempenho.

A base pemedcbista, no entanto, já não è
a mesma de antigamente. Dos tempos da
Constituinte para cá o partido já perdeu
algumas dezenas de deputados e numerosos
senadores, a ponto de ter deixado de ter a
maioria em ambas as casas do Congresso.
Embora com base bem melhor, o PMDB
também precisará na área congressual de
compor-se, logo, de dividir o poder, para
sair-se bem na presidência. Deixando á parte
o Congresso, a situação nos estados também
já não é tão generosa com o comando
do partido. Diversos governadores — Ama-
zonas. Maranhão, Paraíba e Alagoas — já
não são do PMDB e outros estão na irninen-
cia de fazer o mesmo, como os do Ceará e do
Rio Grande do Norte, além de haver gover-
nadores que. permanecendo na legenda, des-
cartam seus candidatos.

Se já foi, depois da Arena, o maior parti-
do do Ocidente, o PMDB entra em declínio
acentuado, a tal ponto que uma derrota elei-
toral em novembro próximo poderia deixá-lo
na situação parecida com a do PDS malufista
de hoje. A diferença é que o partido não se
afundaria á direita, mas no valo da centro-
esquerda. Da debandada de pemedebistas e.
possivelmente, de pefelistas, que ameaçam
entrar no mesmo processo de desmonte, sur-
giriam se não novos partidos, pelo menos
novas frentes que iriam prolongar no tempo
o oportunismo e a irresponsabilidade parti-
daria das nossas agremiações políticas de
hoje.

Ulysses, no entanto, se está efetivamente
com uma base ampliável mais promissora,
tende a perder muito dela se não se levantar
nas pesquisas de opinião durante os progra-
mas gratuitos de propaganda no rádio e na
televisão. Suponhamos que ele supere tudo:
ninguém terá melhor ponto de partida para
reunir parlamentares e políticos em torno do
governo. Mas, se sua vocação para cair nas
pesquisas continuar manifesta, outros candi-
dalos poderiam constituir, em estrutura im-
provisada, a base de que carecem para come-
çar a conversar com o Congresso. A
redistribuição de poderes e faculdades feita
pela última Constituição é um gravame para
quem quiser negociar uma base estável de
governo.

Fernando Collor de Mello, do alto das
suas preferências de votos, tem procurado
minimizar o problema. Para ele, alguém que
for eleito com 50% dos votos terá o óbvio
apoio da maioria parlamentar que terá con-
tribuido para essa vitória ou terá sido irreme-
diavelmente condenada por ela. Lembra o
candidato que, seis meses depois da posse do
futuro presidente, haverá eleição para reno-
vação da Câmara e de um terço do Senado.
Provavelmente deve estar no seu raciocínio
que quem se opuser â onda que o tiver levado
ao governo experimentará grandes dificulda-
des de renovar o mandato. Espera Collor,
portanto, obviar a circunstância de ser candi-
dato por um pequeno partido, não só com o
efeito da sua vitória, que funcionaria como
uma pedra lançada num lago a produzir
ondas crescentemente mais amplas, como
também pela proximidade da eleição de
1990. não só para o Congresso como para
escolha dos novos governadores. Para esse
pleito, a sedução do governo federal parece
ainda maior. A relativa autonomia constitu-
cional das finanças dos estados na prática
ainda não se traduz em arrecadações convin-
centes e o núcleo do poder continuará a ser a
União, sobretudo com um governo referen-
dado por metade da população.

Razões, portanto, ou esperanças, têm os
dois candidatos. Um, por achar indispensá-
vel ao candidato partir de uma sólida base
partidária. Outro, por jogar na volubilidade
do eleitorado e na influência sobre as forças
que o representam uma vitória ditada por
mais da metade dos brasileiros (e brasileiras).
Há outra batalha que se trava por detrás
dessas: o sistema de governo deverá con ti-
nuar o mesmo se prevalecer o pleito de Ulys-
ses, empedernido presidencialista, mas come-
çará a ser outro se o vitorioso for Collor. que
se compromete a defender a adesão popular
ao parlamentarismo no plebiscito de 1993.
Por aí. Brizola e Maluf estariam na linha de
Ulysses; e Covas, Freire e Lula na linha de
Fernando Collor.

C.arlos Castello fíranco

BRASÍLIA — "Sc o Brizola mc jogar
pela janela, fico calado ate o final da eleição.
Com o femur fraturado e a bacia quebrada,
mas fico no PDT", resumiu o deputado César
Maia, depois de passar o dia de ontem expli-
cando à família, aos amigos, aos correligioná-
rios e aos jornalistas que continua fiel a Leo-
nel Brizola e não pretende apoiar qualquer
outro candidato á Presidência da República.
De manhã, redigiu em seu gabinete uma nota
oficial, que por sugestão do assessor de im-
prensa de Brizola, Fernando Brito, recebeu o
titulo de "César Maia: meu candidato é Leo-
nel Brizola" e na qual diz que teve apenas um
encontro casual com o candidato do PRN,
Fernando Collor de Mello, no aeroporto de
Cumbica, em São Paulo, na semana passada.

Segundo César Maia, essa é a única infor-
maçào verdadeira de todo o noticiário dos
jornais de ontem, que davam como certa sua
adesão a Collor e levantavam a possibilidade
de ele vir a ser candidato a vice na chapa do
PRN. "Não cogito sequír remotamente em
apoiar qualquer candidato que não o do meu
partido. Todo o resto são especulações mal-
dosas e oportunistas que buscam construir
intrigas como forma de promoção política",
diz a nota.

Para César Maia. o que aconteceu foi
"uma boa jogada do pessoal de propaganda
do Collor". Segundo ele, os assessores do
candidato aproveitaram-se do encontro no
aeroporto "para dar a impressão de que pes-
soas que tém credibilidade junto à opinião
pública estão aderindo à campanha". O depu-
tade, no entanto, não atribui o que imagina
ter sido uma manobra a Collor. "Não posso
acreditar que isso tenha partido dele, é coisa
de assessores que pretendem ser mais realistas
que o candidato", afirmou.

Dois encontros — Pouco depois, em
conversas com jornalistas, César Maia admi-
liu que teve dois c não um encontro com
Collor. Disse que na quinta-feira passada foi
levado à casa do irmão de Collor, Leopoldo,
onde tomou apenas um café. Horas depois,
teria encontrad'. o candidato no aeroporto.
A um amigo, no entanto, disse ontem de
manhã em Brasília, que o encontro do aero-
porto foi acertado entre os dois na casa de
Leopoldo. César Maia confirmou também
que tinha uma conversa marcada par.i esta
semana, cm Fortaleza, com o governador

Tasso Jercissati. Fie continua disposto a se
encontrar com Tasso, mas reconheceu: "Ago-
ra não posso. Preciso deixar as coisas se de-
cantarem. Tenho de me preservar."

Sobre o programa econômico que di-
vulgou ontem e que poderia ser o motivo que
o levaria a aderir a Collor, admitiu que há"questões polêmicas" que poderão levar Bri-
zola a não aceitá-lo integralmente. Diante da
hipótese de Brizola rejeitar suas idéias e Col-
lor adotá-las, mesmo sem sua adesão, comen-
tou: "Isto seria um problema."

Reaçfto — O deputado César Maia
não fez outra coisa ontem a não ser explicar-
se. Começou com a própria familia. A mulher
e os filhos telefonaram logo de manhã, avi-
sando que se ele collorisse sairia de casa com a
roupa do corpo. Ele disse que teve gente
que telefonou incentivando sua saida do PDT,
mas que houve telefonemas também como o
de um funcionário de segundo escalão de um
ministério da área econômica (não quis dizer
o nome), aconsclhando-o a não fazer "essa
bobagem".

O deputado Bocayuva Cunha tentou orga-
nizar um almoço da bancada do PDT com
César Maia, "em local público para que todos
vejam que não há problemas entre nós". Mas
conseguiu levar para o restaurante Florentino
apenas os deputados Miro Teixeira, Brandão
Monteiro (que teve de ser convencido, pois
não queria ir), Floriceno Paixão e Lúcio Al-
cântara, de uma bancada de 24 parlamenta-
res. Na conversa com os companheiros, César
repetiu que o encontro com Collor foi apenas
casual, mas ouviu de Bocayuva uma repreen-
são velada por ter cometido a "imaturidade"
de conversar, durante 45 minutos em local
público, com o maior adversário de Brizola.

No final do almoço chegou-se a um acor-
do tácito: César Maia e a bancada do PDT
farão uma trégua na troca de criticas. "A
saida de César seria uma perda muito grande
para o pariido". disse Bocayuva. Mas nin-
guém garantiu ao deputado que ele terá uma
participação mais efetiva na campanha, como
ele reivindica. "Boa parte das iniciativas que
tomo na campanha são por minha própria
iniciativa. Eu se fosse técnico do time, não
colocaria o Pele no gol", comparou César
para mostrar o quanto se acha mal aprovei-
tado no PDT.

PDT dá assunto por encerrado

O candidato do PDT á Presidência da
República. Leonel Brizola, não conseguiu es-
conder sua mágoa com o comportamento do
deputado federal César Maia — seu secretário
de Fazenda no governo do Rio de Janeiro —
que se encontrou em sigilo com seu adver-
sário do PRN. Fernando Collor de Mel-
lo. Brizola tentou reduzir a importância dos
encontros, mas traiu seu estado de espirito ao
dizer que um episódio como esse "sempre
deixa algo para alimentar desconfiança e intri-
ga".

Brizola lembrou que Collor o insultou
com um palavrão no inicio da campanha e
que por este motivo um companheiro de par-
tido, como e o caso de César Maia. não
deveria sequer apertar a mão do seu adversa-
rio. "Francamente, eu negaria a mão se
alguém chamasse o nosso querido César Maia
dtf.d.p.. Não falaria nem sobre o tempo com
uma pessoa que fizesse um insulto dessa natu-
a-za. E se me pegasse a mão distraidamente,
eu a lavaria", disse Brizola Irônico, Brí-
zola afirmou que César Maia deve ter se
encontrado com Collor por ser mais "social".
F acrescentou: "Lie e educado, mais social,
enquanto eu viu um grosso".

Pouco antes de almoçar no Palacio da
Cidade com o pnmeiro-secretário do Partido
Socialista Francês, Pierre Mauro)', e o prelei-
to Marcello Alencar, Bri/ola admitiu ainda
que foi surpreendido com o noticiário sobre
os encontros de César Maia e Collor "Só

soube disso ontem (anteontem) à noite pela
imprensa c o episódio é muito desafortunado
para o deputado César Maia", disse Brizola.
Apesar do tom magoado de suas declarações.
Brizola disse que a nota divulgada por César
Maia ontem á tarde põe um ponto final
no episódio. Na nota. o deputado afirma que
continuará apoiando o candidato do PD í

Com essa atitude, Brizola quer evitar o
acirramento das divergências entre César
Maia e o PDT. que poderiam resultar cm mais
uma perda para o partido e a campanha.
Economista respeitado e considerado o qua-
dro mais brilhante do PDT, César Maia
vem sendo assediado há muito tempo pelo
PSDB e agora por Collor. Brizola ressaltou,
inclusive, que essas divergências não se com-
param com as que existiam entre o PDT e o
ex-prefeito do Rio Saturnino Braga, expulso
do partido há dois anos. "As diversidades
de posições dentro do PDT não chegam
ao ponto de qualquer companheiro retirar-se
do partido. Não é como no caso Saturnino",
disse.

Brizola informou ainda que está tentando
trazer de v olta para o PDT o deputado federal
Adhcmar de Barros, afastado da direção do
PDT cm São Paulo há alguns meses. "Não

perdemos a esperança de trazé-lo de volta
Qualquer dia desses vou visita-lo e convidá-lo
a voltar. Houve uma necessidade de maior
abertura no PDT em São Paulo, mas ele e um
excelente companheiro", disse.

Dificuldade é a fórmula

Tasso e Gemido
só estudam como

aderir a Collor

O 
empresário Roberto Marinho,
abriu o seu gabinete mais cedo. an-

teonlem. na TV Globo, para que os gover-
nadores do Ceará e do Rio Grande do
Norte, Tasso Jereissati e Geraldo Melo,
pudessem examinar, com o candidato do
PRN. Fernando Collor, a melhor fórmula
de adesão à sua campanha A conversa
durou uma hora c meia — das lOh ás
IlhJO.

A ultima tentativa de um líder pe-
medebisla de evitar que Tasso tomas-
se o caminho que desemboca na candi-
datura de Collor foi feita pelo governador
fluminense Moreira Franco. Tasso se reu-
mu com Moreira, segunda-feira, no Pala-
cio Guanabara, durante 50 minutos, sem
esconder que a sua posição era irreversível
O governador cearense não escondeu de
Moreira que vai jogar tudo na sua própria
sucessão com um nome novo: Sérgio Ma-
chado, que apesar de ser filho de um
político tradicional — o deputado Ex-
pedito Machado — expressa o movimento
de renovação que Tasso lidera no estado
Sérgio é empresário, dono da rri/Je V ille-
jack Jeans.

A precipitação da sucessão cearense

pelo presidente da Câmara dos Depu-
lados. Paes de Andrade, que se dccla-
rou candidato, há um ano, criou um
problema de fato para Tasso. Paes de-
tém o controle da convenção estadual
do PMDB, o que impediria o governa-
dor de indicar o candidato das suas prefe-
réncias. No acordo fechado anteontem no
Rio, l asso recebeu de Collor a garantia de
que ele montará, sem interferência de nin-
guém, o PRN do Ceará.

Lm Brasília, após três horas de con-
versa com Tasso e Geraldo Melo, o sena-
dor José Richa, coordenador-geral da can-
didatura Mário Covas, confessou-se"desanimado" quanto ao propósito de ob-
ter a adesão dos dois governadores ao
PSDB. Tasso declarou que o encontro
com o coordenador da campanha do can-
didato íiicuiw "não trouxe nenhum dado
novo." Geraldo Melo. de maneira cautela-
sa, disse em Brasília, omitindo as conver-
sas do Rio no gabinete do empresário Ro-
berto Marinho, que não existe ainda,
da sua parte, e da de Tasso. uma deli-
mção pró Collor.

"Estamos diante de uma definição difi-
cil . admitiu Geraldo Melo. lasso, por
sua vez. explicou que ,i sua decisão será
conjunta com a do governador do Rio
Grande do Norte, pcl.i identidade do pro-
jeto político que tém para o Brasil c para o
Nordeste.

Deputado quer

mudar economia

em curto prazo

Desautorizado 
pela direção do PDT

dc opinar sobre política econômica
em nome do partido, o deputado César
Maia decidiu colocar suas idéias num
documento de /.? páginas — Um pro-
grama econômico para o Brasil. O tex-
to foi distribuído ontem cm Brasília, du-
rante a entrevista em que o deputado
desmentiu que estivesse deixando seu par-
tido para aderirá candidatura de Fernan-
do Collor dc Mello, do PRN. No docu-
mento, Maia colocou o lembrete dc que
aquelas opiniões "são dc exclusiva respon-
sabilidade do autor, até que sejam proces-
sadas pelas instâncias partidárias".

Dividido em três partes, o programa
econômico de César Maia prevê medi-
das de estabilização para curto prazo,
estratégias dc desenvolvimento e uma poli-
tica dc articulação regional. O documento
sugere a reversão da perspectiva de cresci-
mento da inllaçáo e da falência do estado.
Rua isso. ele propõe a aliança das politi-
cas fiscal c cambial, a disciplina monetária
e medidas compensatórias que defendam o
nivel de emprego

Segundo Maia. sua proposta para a
política fiscal tem como meta a cria-
ç.io de um superávit fiscal primário —
que exclui receitas e despesas financeiras
— , a ser mantido por um ano. de
.?"•¦> do PIB. algo equivalente a 1'SS 10
bilhões. Estes recursos seriam acumulados
a partir da suspensão dos incentivos e
subsídios por nove meses, correção real
das tarifas e preços públicos, antecipação
de receita tributária, negociação dos venci-
mentos da divida interna, reforma admi-
nistrativa contemplando a extinção de or-
gãos públicos, disciplinnmento do
endividamento dc estados e municípios c

aplicação plena da Lei de Diretrizes Orça-
metuárias, entre outras medidas.

A proposta de Maia para a política
cambial prevê medidas que dinamizem
o comércio internacional nos dois sen-
tidos. O deputado quer o pais impor-
tando para colocar o empresário brasi-
leiro sob a pressão da concorrência
internacional. Ele entende que o empresa-
riado só se modernizará na produção c na
postura, quando conviver com a realidade
da economia moderna. Maia defende iam-
bém a reavaliação das proteções de merca-
do. uma maior flexibilização das desvalo-
rizações cambiais c a renegociação dc
emergência da divida externa, de for-
ma a livrar a divida brasileira do peso
de juros influenciáveis pela política monc-
tària dos países credores.

O deputado quer ainda uma política
restritiva da expansão da base monc-
tària — emissão de moeda — conten-
do-a no índice de l"n ao mês. Defende
lambem a extinção da correção monc-
/ária para títulos e contratos inferiores a
dois anos e uma tributação suplementar
das operações pós-lixadas de curto prazo
delinidas em mercado.

Como o programa econômico é duro
e pode trazer conseqüências recessivas.
Maia desenvolveu uma série de propostas
compensatórias para a área social. A prin-
cipal delas prevê a dclcsa do emprego,
criando por nove meses um sistema dc
continuidade mensal dc pagamento do tra-
balhador demitido, que receberia salários
por três meses, apos o terceiro mês de
demissão.

¦ O estado entraria com sua parte no
esforço, la/endo investimentos preferen-
ciais no setor social. Empresários e traba-
lhadores seriam incentivados a pactuar
uma política dc renda "ajustada aos pará-
metros da disciplina monetária". Maia dc-
fende ainda a democratização do Estado, a
profissionalização do serviço público c o
incentivo á descentralização do poder para
permitir a maior participação dos grupos
de indivíduois-

Collor oferece

cargo a deputado

O deputado César Maia tem vaga garanti-
da no ministério, se o candidato do PRN.
Fernando Collor dc Mello, for o futuro presi-
dente da República. "No meu time dc mmis-
tros ele seria titular", disse Collor. antes dc
um encontro com empresários. "Ele repre-
senta a modernidade, um novo conceito de
exercício da função pública. Nas conversas
que tivemos fiquei feliz de ver que vários dc
nossos pontos dc vista na area econômica
coincidem."

Em Brasília, assessores do candidato do
PRN contaram que na sexta-feira passada
Collor telefonou de seu escritório de campa-
nha de São Paulo, para o governador do
Ceará, Tasso Jereissati. "Tenho uma boa no-
ticia para te dar. Você está sentado?", iniciou
Collor. passando a relatar, em seguida, os
dois encontros que mantivera — um na quar-
ta-feira, no Aeroporto de Cumbica, e outro na
quinta-feira, na casa do seu irmão, Leopoldo
Collor — com o deputado César Maia.

Ao embarcar no inicio da tarde dc ontem
para São Paulo, onde participou de palestras
para empresários no Anhembi e jantou com
integrantes da Sociedade Hebraica. Collor
confirmou que teve conversas com o depu-
tado César Maia. "Foram conversas muito
positivas para mim Não houve convite, mas
vamos ver como evolui o quadro , afirmou
Collor, no hangar da Lider, cm Brasília.

Modernidade — Os coordenadores da
campanha de Fernando Collor confirmaram a
veracidade dc três encontros entre o candida-
to e César Maia. O primeiro foi na quarta-fei-
ra. no Aeroporto de Cumbica. cm São Paulo,
quando os dois marcaram uma segunda con-
versa para o dia seguinte na casa dc Leopoldo
Collor. irmão de Fernando Collor. O terceiro
encontro foi terça-feira, em Brasília, num café
da manhã na casa do empresário Paulo Octa-
vio.

Collor elogiou o pensamento econômico
de César Maia, mas ressaltou que seus conta-
tos com o deputado do PDT não tém objetivo
de desestabilizar a candidatura de Leonel Bri-
zola. "Sou um observador atento dos descon-
fortos que estão ocorrendo nos partidos",
disse. Negou também que o relacionamento
com o vice de sua chapa, senador Itamar
Franco (MG), esteja em crise e que César
Maia seria uma opção para caso dc troca.
"Não posso abrir mão da presença dc Itamar
na chapa, não só porque representa Minas
mas porque e um companheiro correto c
exemplar", afirmou.

Collor reconheceu que ainda não leu o
programa econômico elaborado por César
Maia, mas deixou claro que ficou impressio-
nado com a posição do parlamentar nas con-
versas que mantiveram, principalmente sobre
as idéias a respeito do estabelecimento dc uma
parceria com o capital estrangeiro, a liberação
da economia das amarras do Estado e a redu-
çào do tamanho da máquina administrativa.

A aproximação com César Maia, segundo
Collor, faz parte de sua estratégia dc "melho-
rar o perfil do entorno" dc sua candidatura,
conseguindo adesões que garantam credibili-
dade a sua proposta. Collor insinuou que
estaria conversando, também, com o econo-
mista c deputado do PSDB José Serra.

Filho de Aluizio

acusa o cunhado
A Secretaria dc Planejamento da Prcsidcn-

cia da República (Scplanl instalou uma co-
missão de inquérito ¦ que vem funcionando
em sigilo para apurar denúncias do candi-
dato do PRN á Presidência da República.
Fernando Collor de Mello, de que no extinto
Ministério da Administração, durante a ges-
tão dc Aluizio Alves, houve requisição de
passagens aéreas para funcionários viajarem
durante os fins de semana sem a apresentação
dos bilhetes c sem disponibilidade dc verbas
para as viagens. D filho do ex-ministro.
Aluizio Alves Filho, em seu depoimento, res-
ponsabilizou o marido de sua irmã, Herman
Ledebour, que exercia o cargo dc subchefe de
gabinete do Ministério da Administração, pe-
la maior parte das irrregulandades.

A Seplan também investiga o desapareci-
mento dc iraillers c a doação de carros do
Ministério da Administração para prefeituras.
A sindicância começou a ser feita a partir do
dossiê entregue por Collor ao ex-ministro d.i
Justiça Oscar Corrêa. No dossiê, ha um docu-
mento da Secretaria do Tesouro Nacional no
qual é relatada a irregularidade na compra de
passagens aéreas como as que foram feita a
empresa Passaporte Viagens e Turismo
Ltda. que apresentou fatura dc C/S
25.648.097.tili iNC/S 25.64S.01». na moeda
aluai I

Camargo vai à

Praça 15 e não

é reconhecido
"A senhora não me conhece, mas cu

sou o senador Affonso Camargo, candidato
do PTB a Presidência da República, e autor
da lei que instituiu o vale-transporte. A-sra
usa o vale-transporte''"

Maria Raquel Corrêa. 34 anos. pskó-
loga. explicou a Camargo que ganha, em dois
empregos c no seu consultório, cerca dc 25
salários-minimos c não tem, por isso mesmo,
interesse cm participar do programa do vale-
transporte, que exige do beneficiário uma
parcela equivalente a 6% do seu salário básico
ou vencimento, excluídos adicionais ou vanta-
gens.

O candidato do PTB realizou ontem, na
Praça 15, sua primeira panfletagem no Rio.
Distribuiu folhetos que explicam como fun-
ciona o vale-transporte e pediu a cerca de 50
populares, que desembarcavam na estação
das barcas, vindos de Niterói, "o apoio para
um partido que sempre esteve ao lado do
trabalhador."

Camargo reuniu-se, depois da panflcta-
gem, com a bancada estadual do PTB na
Assembléia fluminense, recebendo um apelo
do lider do partido, deputado Roberto Fi-
gueiredo: 

"Senador, seja mais agressivo. Es-
colha um alvo, se possível Brizola, c radicalize
a campanha Não acredite nessa história
de esquerda c direita. Essa eleição é solteira e
não passa pela histeria ideológica. O povo
quer casa c comida." O candidato petebista
concordou c prometeu que nos programas da
propaganda eleitoral gratuita, a partir de 15
de setembro, será "criativo c agressivo com os
que não têm nenhuma mensagem prática."
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Líderes de partidos

assinam hoje pacto

contra hiperinflação

Brasília — As lideranças dos partidos com re-

presentação no Congresso, à exceção do PT, PDT,
PRN e PC do B, assinam hoje um documento de

. compromisso político contra a hiperinflação, que
, autoriza o governo, entre outras duas dezenas de
: decisões, a suspender o pagamento da dívida ex-

terna até a assinatura de um acordo internacional que
não comprometa a política econômica de combate a
inflação. O documento do pacto de resistência as

perspectivas da hiperinflação foi concluído ontem no

gabinete da Presidência do Congresso, com a presen-
; ça de representantes e presidentes de sete partidos, e

ainda nesta semana será entregue ao presidente Jose
Sarney.

A versão original do documento — concluída pelo
deputado Osmundo Rebouças (PMDB-CE) no início
de julho — sofreu modificações fundamentais em
seus dois pontos mais polêmicos: a política salarial e
o tratamento da dívida interna. Os presidentes de

partidos, tendo à frente naquela época o líder do
PRN na Câmara, Arnaldo Faria de Sá, resistiram a

proposta de Rebouças de indexar os salários^ pela
BTN fiscal, que acompanha a variação da inflação no
dia-a-dia. O texto a ser assinado hoje, traz apenas a
determinação de que o governo mantenha o valor
real dos salários.

Outro ponto modificado é o que propunha a
neeociaçào voluntária díi dívida interna com os gran-
des credores e aceitava prazos maiores para o resgate
dos títulos da dívida. Prevaleceu, nesse caso. a opi-
nião da Federação das Indústrias de São Paulo

(Fiesp) de que não caberia a um pacto antiinflacio-
nário denunciar os prazos de resgate dos títulos da
divida pública. Há dois meses, quando o presidente
da entidade, Mário Amato, defendeu esta posi-
ção. Rebouças a classificoude "o exemplo típico de

quem quer o pacto, mas não quer os sacrifícios do

pacto".
Os parlamentares desistiram também de controles

rícidos de preços. O documento propõe que apenas

os setores oligopolizados tenham sua política de pre-
-¦ ços controlada pelo governo. Persistiu no texto a

proposta original de que o governo edite um pacote
fiscal com várias medidas, entre elas a criação do
imposto sobre grandes fortunas e de uma terceira
faixa de contribuintes do imposto de renda.

Participaram do encontro o presidente do Con-

gresso, senador Nelson Carneiro (PMDB-RJ) o lider
do PMDB no Senado, Ronan Tito (MG), o repre-
sentante do PFL. deputado Paes Landim (PI), o

presidente do PDC. senador.Mauro Borges (GO), o

presidente do PL. deputado Álvaro Vale (RJ), o líder
do PCB. deputado Fernando Santana (BA), o presi-
dente do PMB, Armando Corrêa, o deputado e eco-
nomista Osmundo Rebouças (PMDB). O deputado
Jorge Arbage representou o PDS e Ediberê Zen, o
PSC.
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Simon anuncia

a estratégia de

Ulysses na TY

PORTO ALEGRE — O governador
Pedro Simon disse que a estratégia do
PMDB na propaganda gratuita de tele-
visão será, inicialmente, comprovar a adesão
popular a Ulysses Guimarães, com exibição
de cenas de comício. O objetivo seguinte
será distinguir o candidato pcmedebista dos
outros aspirantes à presidência da Repúbli-
ca, mostrando-o como um candidato que
tem credibilidade para cumprir o que pro-
mele, pois liderou a oposição ao regime
militar durante 20 anos.

Para Simon, "o máximo que falaram e
podem falar contra Ulysses é que ele é velho,
feio, careca e ajudou o governo Sarney. Não
se pode acusá-lo de nada de irregular. Ele
não tem parente cm cargo algum".

O objetivo final da estratégia do PMDB
é. segundo Simon, provocar o chamado voto
útil ainda no primeiro turno — na suposição
de que o candidato do PRN, Fernando Col-
lor de Mello, que lidera as pesquisas, não se
sustentará até o final da campanha.

Mas Simon garante que Ulysses não
fará ataques pessoais a Collor: "Outros can-
didalos. como Brizola e Lula. já estão fazen-
do isso. Além disso, não é da personalidade
do Ulysses ficar atacando os outros. Mas
Ulysses é que sairá ganhando, na troca de
criticas e ataques".

Simon se baseia em exemplos anteriores:
a briga entre Sandra Cavalcanti e Miro Tei-
xeira, que resultou na eleição de Bri/ola
para governador do Rio de Janeiro, em
1982; o confronto entre Paulo Maluf c An-
tónio Ermirio de Morais, que abriu o cami-
nho de Orestes Quércia para o governo de
São Paulo, em 19S6; c a troca de acusações
entre Guilherme Vilela (PDS) e Antônio
Brito (PMDB), em 1988. que ajudou Olivio
Dutra (PT) a eleger-se prefeito de Porto
AleSre' . , ,

Para o sucesso da estratégia, sera uinda-
mental que Ulysses apareça bem na televi-
são. "Sc isso ocorrer, seja quem for o adver-
sário no segundo turno perderá para o
doutor Ulysses." O governador Pedro Si-
mon quer que o PMDB mostre na TV que"não tem nada a ver com Sarney, que está
governando com seus amigos. Tanto que
convidou o Nélson Marchezan para mi-
nistro da Justiça".

Freire quer que

perito diga se

pesquisa 
mente

Para tirar qualquer dúvida quanto à
lisura das pesquisas eleitorais, o can-
didato á Presidência da República pelo
PCB, Roberto Freire, defendeu um pool
dos principais candidatos para que cada
um indique um "pesquisador social" de
confiança para analisar as metodologias
e resultados das futuras pesquisas. Con-
vidado pelo programa Canal Livre de
ontem, da TV Bandeirantes. Freire disse
que não adianta ficar discutindo se "as

pesquisas são manipuladas ou não", mas
sim ter "o mínimo de controle sobre
elas".

O candidato comunista acrescentou
que 

"não tem porque não acreditar"
nas atuais pesquisas, mas que a idéia
do pool serviria para tirar qualquer
dúvida sobre o assunto, tornando-as
"públicas e transparentes". Para ele, o
aumento dos indecisos, indicado pelas
últimas pesquisas, se deu após os pri-
meiros debates entres os candidatos na
TV. o que demonstraria que ainda não
existia uma cristalização de votos. Con-
sidera que assim pode mudar a atual
situação, amplamente favorável a Fer-
nando Collor de Mello (PRN). "As pes-
quisas são apenas indicadores de tcndèn-
cia. e não definidoras de eleição."

Durante o programa, o deputado
Roberto Freire confirmou mais uma vez

que defende um "socialismo moderno",
sendo contra a estatização da economia.
"Mas também não quero a privatização
que fizeram do estado brasileiro." Rccu-
sando-se a entrar nesse "lengalcnga do
neoliberalismo", disse que não ia entrar
nessa onda liberalizante. Por isso. defen-
deu a "íecuperação" de estatais como a
Petrobrás, Eletrobrás e Companhia Si-
derúrgica Nacional, que estão vendendo
seus produtos com prejuízo.

MANSÃO JARDIM BOTÂNICO

Magnífica residência, recém-construida. com 1 500nr do melhor que a tecnolo-
qia aliada do puro artesanato podem produzir — imponente entrada, gr,meie
hvinq biblioteca inglesa, sla de som e TV. sla jantar, sla almoço. 2 ricos lavabos-
sla íntima c/grande vard . 5 suites c/closets e vards (suite principal c/ 2 closets.
escrit intimo, vard. grande banh. c/hidromassagern em mármore esculpido,
jardim e finos detalhes) — piscina, sauna. bar. 2 vest. grande sla c/lareira, jardins
c/laqo e árvores centenárias em maravilhoso terreno indevassável — dependen-
cias completíssimas — sistema de segurança total com a melhor tecnologia,
refrigeração central e detalhes verdadeiramente únicos
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|!¦;Quebra-quebras 

destroem 61 ônibus em duas

H

Aumentos de tarifas e de salários de
motoristas e cobradores provocaram tu-
muitos ontem nas cidades de João Pes-
soa, Londrina (PR) Salvador e São Pau-
lo. Em João Pessoa, onde a tarifa dos
transportes coletivos passou de NCzS' 0,25 para 0.35, no segundo aumento em
um mês, dois mil estudantes depredaram
40 ônibus e quebraram todas as vidraças
da prefeitura. Em Londrina. 21 ônibus'.foram apredejados cm dois dias de pro-
testos.

A manifestação começou pacifica, no
bairro de Jaguaribe, com a participação
de estudantes da Escola Técnica Federal
da Paraiba. Em passeata, eles desceram

..para o Centro e receberam a adesão dos
estudantes do Liceu Paraibano e de ou-
tros colégios, seguindo para a prefeitura,
onde esperavam ter um encontro com o
prefeito de João Pessoa. Wilson Braga
(PDT).

Gritando slonguns. os estudantes, que
dispunham de dois carros de som. espe-
raram pacientemente pelo preleito. até
serem informados de que ele tinha viaja-
do. Um grupo decidiu verificar pessoal-
mente a veracidade da informação e des-
cobriu que o prefeito estava na cidade —
e até que tinha deixado o prédio minutos
antes, alertado sobre o protesto.

Pedras e tijolos — O chefe-de-
gabinete do prefeito, ex-deputado Sócra-
tes Pedro, tentou negociar e conseguiu
conter os ânimos até os estudantes des-
cobrirem que o chefe-de-gabincte é acio-
nista da Empresa Real. que faz a linha
interurbana Campina Grande—João

• Pessoa. Aos gritos de "O prefeito tem
rabo preso", os estudantes começaram a

atirar pedras e tijolos contra as vidraças
da prefeitura, quebrando todas.

Com palavras de ordem, seguiram
depois, observados de longe pela Poli-
cia Militar, para a superintendência de
Transportes Públicos, órgão da prefeita-
ra encarregado de estabelecer as tarifas
de transportes. Lá, a cena se repetiu.

Os estudantes se concentraram en-
tão no parque da estação ferroviária,
onde fica o terminal rodoviário urbano
e lá passaram a depredar os ônibus.
Antes, pediam para que os passageiros
descessem. Não houve prisões nem fc-
ridos.

São 10 as empresas de transportes
públicos que transportam diariamente
300 mil pessoas na Grande João Pessoa
e operam com 230 veículos. Até ás 20
horas de ontem, apenas a Setusa, em-
presa estadual, que tem 100 ônibus,
eslava circulando normalmente.

Sem aumento — O prefeito de
Londrina, a 380 quilômetros de Curitiba.
Antônio Belinatti (PDT), revogou on-
tem o decreto que aumentou de NCzS
0.40 para NCzS 0,50 as tarifas dos trans-
portes coletivos urbanos daquela cida-
de. O decreto, que entrara cm vigor na
terça-feira, coincidindo com um aumen-
to de NCzS 0.35 para NCzS 0.45 nas
tarifas metropolitanas da chamada
Grande Londrina, foi motivo de muito
tumulto, depredações de 21 ônibus, pri-
são de trés pessoas e ferimentos em
sete. em dois dias de protestos dos usuá-
rios.

A revogação do aumento vale por
uma semana. Nesse periodo. um juizo
arbitrai com representantes da Empresa
de Transportes Grande Londrina (que

detém o monopólio do transporte colcti-
vo na cidade c na região metropolitana),
da prefeitura, c um juiz deverão estipular
o valor da passagem, com base na plani-
lha de custos. O transporte mctropolita-
no deverá ler seu aumento mantido, mas
não são esperados mais protestos por

Òs moradores do Conjunto Habita-
cional Milton Gazetti. na Zona Norte
de Londrina, tentaram repetir ontem
o feito dos moradores do Conjunto No-
vo Bandeirantes, município de Cambe,
que conseguiram impedir, na terça-feira,
a saída dos ônibus do terminal do bairro
furando os pneus, apedrejando 16 veicu-
los e incendiando outro. A presença, on-
tem. de 100 policiais da tropa de choque
da PM garantiu a saida dos ônibus do
terminafda Zona Norte. Mas. mesmo
assim, os moradores conseguiram ape-
drejar três deles, quando ja trafegavam
pelo bairro. No fim do dia. enquanto
uma comissão de passageiros se reunia
com o prefeito, houve mais protestos no
terminal Urbano Central de Londrina,
quando as sete pessoas ficaram leridas,
espancadas por policiais, no apedreja-
mento de mais um ônibus.

Os tumultos produziram o efeito pre-
tendido pelos lideres do movimento: a
decisão da Empresa de Transportes Co-
letivos Grande Londrina, que há 30 anos
detém o monopólio do transporte colcti-
vo na cidade e na região metropolitana e
que ainda leria oito anos de concessão,
de rescindir seu contrato com a prefeitu-
ra. A decisão foi comunicada ao prefeito
Antônio Belinatti ontem pela manhã,
com a garantia de que a empresa se
encarregará do transporte coletivo ate
que a prefeitura faça nova concorrência.

Vale diminuiria aumentos
BRASÍLIA — A prefeita de São

Paulo, Luiza Erundina, do PT, pediu à
ministra do Trabalho. Dorothea Wer-
neck, a assinatura de um convênio dando
poder de policia à administração munici-
pai para que possa agir contra as em-
presas que não estão concedendo o vale-
transporte aos seus empregados. Segun-
do a prefeita, 40% da população de São
Paulo que utiliza o transporte coletivo
têm condições de obter o beneficio, o que
aliviaria muilo o impacto sobre o próxi-
mo aumento nos preços das passagens de
ônibus cm São Paulo. Atualmente a tari-
fa na cidade é de NCzS 0.38 c os empre-
sários estão ameaçando paralisar o servi-
ço de transporte se não for concedido um
reajuste de pelo menos 100% nas passa-
gens. Luiza Erundina explicou que o
incidente ocorrido em Londrina, onde
o reajuste nos preços dos coletivos cau-
sou a depredação de vários ônibus, pc-
sou muito no pedido que fez. à minis-
tra: "A situação está insustentável.
Temos que fazer alguma coisa para evi-
tar que apenas a população e os empre-
sários paguem pelo ônus do transporte.
Temos que dividir esse prejuízo com o
restante do empresariado", argumentou.

Devido ao impasse com relação aos
preços das passagens, conforme obser-
vou Lui/.a Erundina. a prefeitura já
interveio em uma empresa e cncami-
nhou ontem autorizações para interven-
ções em três e até o final da sema-
na poderá intervir cm mais outras três.
Os proprietários dessas empresas tiraram

os ônibus de circulação ou deixaram de
cumprir seus compromissos com os em-
pregados, o que caracteriza uma situação
cm que pode ser feita a intervenção.

Assassinato — O caótico quadro
dos transportes coletivos de São Paulo
está sendo complicado nos últimos dias
com a paralisação progressiva de cm-
presas de ônibus devido á greve de seus
motoristas e cobradores. Na última se-
gunda-feira a Viação Campo Limpo dei-
xou de atender a periferia de Santo
Amaro, Zona Sul, com a greve de seus
500 funcionários.

Ontem mais duas empresas - a Via-
ção Tusa c a São Luiz - não colocaram
seus ônibus nas ruas deixando 750 mil
pessoas esperando em vão nos pontos
de ônibus das regiões Noroeste e Sul.
Segundo a assessoria de imprensa do
Sindicato dos Condutores de Veículos
Rodoviários c Anexos de São Paulo, o
número de grevistas deve aumentar com
a paralisação, hoje, de mais trés empre-
sas.

O quadro pode se tornar ainda mais
complicado caso a policia comprove que
o assassinato de Alcidio Gomes, delega-
do sindical da Viação Campo Limpo,
que ontem foi encontrado morto com
quatro tiros, tenha sido provocado por
causa de sua luta política. Ontem, a dire-
loria da Transurb (entidade patronal das
viaçôes da capital) esteve reunida deli-
nindo estratégias para se evitar uma gre-
vc geral, além de acabar com as ja exis-
tentes.

cidades

Salvador fica *

sem transporte
SALVADOR — Pelo segundo (Jia

consecutivo, os ônibus urbanos não ar-
cularam nesta capital. Os 1 000 nlo-
toristas das 11 empresas de transpçfte
da cidade decidiram manter a greve
iniciada a zero hora de terça-feira,.je-
cusando o piso salarial de NCzS 656.
estabelecido pelo Tribunal Regional .do
Trabalho e insistindo na reivindicação
dos NCzS 820.

A greve fez com que um terço das
lojas do centro comercial deixasse ,jde
abrir e nas repartições públicas, o eo|n-
parecimento ao trabalho foi de apenas
60%. Os motoristas decidiram manter a
greve em assembléia que reuniu 2 ijiil
pessoas. Diante da recusa por parte (jps
grevistas em aceitar o resultado do dissi-
dio julgado pela Justiça do Trabalho, os
proprietários das empresas de transporte
anunciaram que. a partir de hoje. <'ão
demitir os que não voltarem ao trapa-
lho.

Além dos ônibus urbanos, a greve
atinge as linhas intermunicipais, locado-
ras e empresas que fazem transportc,'dc
funcionários para os pólos industriais' de
Camaçari e Aratu.

Logo após a assembléia em que os
motoristas decidiram recusar o piso sala-
rial fixado pela Justiça do Trabalho, din-
gentes do sindicato da categoria e do
Sindicato das Empresas de Transporte
iniciaram nova negociação na Delegacia
Regional do Trabalho, mas não conse-
guiram chegar a um acordo.

Greve de ônibus 
garante 

economia

Sâo Paulo — Roberto Faustino
K M 1 •;

. :

Sem trocudores,
100 mil viajam de

graça em São Paulo

SÃO 
PAULO "Essa greve vai

deixar saudades " A frase da ins-
petora de alunos Elizabeth S,inches. 37
anos. define com precisão o sentimento
quase unânime de 100 mil passageiros
que se utilizam do corredor exclusivo
de ônibus da Empresa Metropolitana
de Transportes Coletivos (EMT U). que
faz. a ligação entre a Zona Leste da
capital paulista e as cidades de Santo
André e São Bernardo do Campo, na
Grande São Paulo. Faz onze dias que
Elizabeth e os outros usuários não pa-
gam os NCzS 0.40 da passagem, para ir
ou voltar do trabalho, porque a EM-
TU liberou as catracas dos ônibus de-

pois que 114 motoristas e 161 cobrado-
res entraram em greve, exigindo
aumento de salário e o cumprimento de
outras,?! reivindicações.

Operado num sistema de condomi-
nu>. com ônibus e funcionários de trés
empresas particulares e da estadual
EMTU, o corredor exclusivo pôde ser
mantido em funcionamento com veicu-
los e motoristas das companhias priva-
das. que não estão em greve. Os cobra-
dores, porem, são todos do quadro da
empresa estadual e não há como subs-
tuui-los pelos colegas das permissioná-
rias. "Isso aqui virou uma lesta", con-
tou o motorista Paulo Francisco da
Silva, que ontem dirigia um dos ônibus
do corredor.

Num percurso de IS quilômetros, o
corredor atende principalmente a ope-

rános que moram nos bairros-dormí-
tórios de São Paulo e trabalham nas
industrias do ABC paulista. 

"No fim
do mês. esses dias de ônibus sem cobra-
dor vão acabar fazendo uma baita dife-
rença no salário", calculou o pedreiro
José Carlos Nunes. A" anos, que gasta
quase 10% do seu salário de NCzS 300
cm seis conduções diárias. Mais realis-
ia. o chefe de almoxarifado Valdevino
Evangelista Pereira. 40 anos. não vê
um lucro tão grande com a greve: 

"No

fundo, o dinheiro desse prciuizo vai
acabar saindo mesmo é do bolso do
contribuinte."

Segundo as contas da EMTU, que
conseguiu manter em funcionamento
51 dos 72 ônibus normalmente utiliza-
dos no corredor, a empresa está dei-
xando de arrecadar NCzS 30 mil por
dia.
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a EMTU deixa de arrecadar 
'\(.zS <i0 mil por dia

Prazo 
para 

alistamento vai até

domingo e fila irrita eleitores

esperança e o desencanto

Porto Aleoro — Objetiva Prosa Porto Alogre — Objetiva Press- - -  

Domingo é o ultimo dia para o
alistamento eleitoral, em todo o pais.
para quem for se habilitar a votar
para presidente da República pelo
primeira vez desde 1960. A irritação
por causa das longas lilás, ás vezes

; sob sol ou chuva, marcou o cadastra-
; mento ontem em vários estados onde
; os eleitores — especialmente os jo-
!;Vens entre 16 e IX anos — procura-
•Tam os cartórios para se alistar ou
^regularizar a situação na Justiça Elei-
ítoral. Lm João Pessoa, o atraso na
i.abertura da ld Zona quase provocou
!,o arrombamento da porta do prédio
• por centenas de pessoas que aguarda-
; Vam na fila desde a madrugada. A
' Polícia Militar teve que intervir para
, evitar a invasão.

No Rio de Janeiro, segundo o pre-
, sidente do Tribunal Regional Eleito-

ral, desembargador Fonseca Passos.
;'cerca de 301) mil jovens entre 16 e 18
j anos deverão ter se inscrito, até do-
i mingo. para votar na eleição presi-
|'áencial. A 17" Zona Eleitoral. no Jar-
Içlim Botânico (Zona Sul carioca) é

uma das mais movimentadas, com o
; atendimento diário de cerca de 300
1 menores entre 400 pessoas, em média.

O TRE calcula em 8 milhões o nume-

ro de eleitores no estado aptos a ir às
urnas em novembro. O atendimento
ontem foi tranqüilo, mas o movimen-
to deverá aumentar até domingo.

Até a semana passada, apenas 180
mil menores se inscreveram nas
19.280 seções eleitorais fluminenses
para obterem o titulo. A maioria pre-
feriu fazê-lo no prazo llnal. "É sem-
pre assim, de pai para filho, brasileiro
deixa tudo para a última hora , ob-
servou o presidente do TRE. Até sex-
ta-feira. o horário de funcionamento
para o alistamento será de 8h as 18h.
Sábado, o expediente se estenderá até
as 20h nas seções, e domingo, até a
meia-noite.

Rigor — Além da chuva que caiu
em Recife e da longa espera na fila,
os cinco mil eleitores que procuraram
ontem a sede do TRE de Pernambuco
tiveram que enfrentar outro proble-
ma: o rigor da Justiça Eleitoral. Por
estar vestido com bermuda. camisa e
sandália de borracha, o pedreiro Vai-
tamir Belarmino, que esperava pelo
atendimento ha três horas e meia, foi
retirado da fila. Irritado, ele disse que
não mais tentaria tirar o titulo.

Em Fortaleza, tumultos caracteri-
zam as enormes filas para o cadastra-

mento eleitoral. Os eleitores enfrenta-
ram ontem sol e chuva, e alguns
preferiram pagar para que alguém
guardasse o lugar. A falta de funcio-
nários para o atendimento e o fato de
a maioria das pessoas ter deixado
para os últimos dias a inscrição deve-
rá fa/er com que 20° o do eleitorado
fiquem sem o titulo, calculou o pró-
prio TRE, que está recebendo cm
média 700 pessoas diariamente.

Em São Paulo, o comparecimento
de menores tem sido baixo. Segundo

TRE, até 15 de julho haviam se
inscrito apenas 180.534 jovens entre
16 e 18 anos, pouco mais de 10% dos

milhão e 200 mil eleitores nessa
faixa etária. Para o desinteresse, a
estudante Esteia dos Santos Rego, de
16 anos, deu a seguinte explicação:
"O Brasil esta uma porcaria, não vai
valer nada eu votar".

No Paraná, o agricultor aposenta-
do José Dias de Jesus Gomes, de 78
anos, deu uma prova da disposição
de influir na escolha do presidente da
República. Ficou 40 minutos na fila
para tirar a segunda via do titulo.
Não revelou em quem irá votar, mas
sim que ajudou a eleger Jânio Quadro
em 1960 e queria, agora, "escolher
direito".

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA

N° 01/89
A EMCATUR — Empresa Capixaba de
Turismo S/A torna público para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar
no dia 04 de setembro de 1989. às 15 00
horas, em sua sede. na Rua Barão de
Monjardim, n° 30. nesta capital, concor-
rência pública para arrendamento do 

"Ra-

dium Hotel", situado na cidade de Guará-
pari Estado do Espirito Santo.
Quaisquer informações ou esclarecimento,
bem como o edital completo encontram
se a disposição dos interessados no ende-
reço acima, no horário normal de expe-
diente.

Vitória. 28 de julho de 1989.
Victor de souza Martins

Diretor-Piesidente da EMCATUR

DEPARTAMENTO NACIONAL UE
OBRAS DE SANEAMENTO-DNOS

Ministério da Agricultura

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÕES
AVISO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 27/89
O Departamento Nacional de Obras de Saneamento

torna público que no dia 31 (trinta e um) de agosto de
1989. às 1 5 (quifize) horas, no 1 6° andar de sua sec!" á
rua Uruguaiann n° 174. na cidade do R.o de Janeiro-
RJ. será realizada a Concorrência referente ao Edital n°
27/89. cujo objeto consiste na prestação de serviços de
operação e manutenção preventiva e corretora do siste
ma de ar condicionado nas dependências de sua sede.
no endereço acima 2o. 8° e do 1 2' ao 20 pavimentos
O Edital poderá ser adquirido no 1 2" andar da sede do
DNOS mediante a importância não restauivel de NCzS
20.00 (vinte cruzados novos) Informações serão pres
tadas no Núcleo Executivo de Li ia; es e na Divisão
de Serviços Gerais, no 16° e 2- pavimentos da sede do
DNOS (a) Albett Amaide Berredo Bottei ' ' (Presi
dente da Comissão Gerai d<- .jcitac «-s)

GOVERNO FEDERAL
TUDO PRO SOCIAL

¦j Chefe de depósito de ubm loja
de presentes, o comerciário

Allan Rodrigues, 16 anos, sé co-
nhece até agora eleição estudantil.
Mesmo nessa espécie de preparató-
rios para o vestibular eleitoral, não
pôde ir muito longe, pois teve de
largar os estudos ainda na xxta
série do primeiro grau, para ajudar
a sustentar a família. Isso aumen-
tou sua vontade de alistar-se paia
votar pela primeira vez — logo na
eleição para o cargo mais impor-
tante. AUan já escolheu o candida-
to, o do Partido da Reconstrução
Nacional, Fernando Collor de Mel-
lo: "Acredito que ele vai modificar
algumas coisas neste pais, priad-
palmente na grave questão educa-
cional".

¦I Empresário aposentado, lei-
mo Moesch, 64 anos, vai votar

para presidente da República pela
quinta vez — desencantado: "Com

esses candidatos que estão ai, o pais
não vai mudar nada". Ex-militante
do antigo Partido Libertador e,
mais tarde, da Arena, tem para os
atuais postulantes à Presidência
unia definição curiosa, dita em tom
dc desprezo: "São sobras do Estado
Novo". Coutraditoriamente, seu
primeiro voto para presidente foi
dado ao marechal Eurico Gaspar
Dutra, remanescente do regime es-
tadonovisla, do qual fora ministro.
Moesch nio se lembra em quem
votou nas duas eleições seguintes,
mas não se esquece da frustração
com o último voto — em Jânio
Quadros, que renunciou.

TCU acha mais

contratações

irregulares
BRASÍLIA — Onze instituições dc

ensino ligadas ao Ministério da Educa-
vão realizaram contratações irregulares
de pessoal, entre elas as L niversidades
Federal do Rio Grande do Sul e de
Brasília (l nB). segundo apurou o Tribu-
nal de Contas da União (TCU). Ao todo.
foram contratados 521 servidores de for-
ma irregular, em desobediência aos de-
cretos presidenciais 95 682 e 96.631. ani-
bos de 19S8.

Os dados foram apurados pelo TGl
em 41 inspeções especiais realizadas des-
de a segunda quinzena de abril des-
te ano. O relator do processo, ministro
Luciano Brandão informa que, com o
nono lote de inspeção, sobe para 3 n1i!
9X9 o número total de servidores admi-
tidos irregularmente, envolvendo 20frc
dos 154 órgãos auditados desde 198X
Foi dado prazo de 30 dias para que
contratações sejam revistas. r_

Juiz cassa o

único prefeito ;•

cearense do PT ;
FORTALEZA O único prefeKo

eleito pelo PT em todo o estado do
Ceará. Francisco José Teixeira, do muni-
cipio litorâneo de Icapui (a 200 quilòmc-
tros de Fortaleza), teve seu mandato cas-
sado pelo juiz Jesus Moreira Lima. da
comarca de Aracati — á qual Icapui esta
subordinada —, por abuso do poder eco-
nômico. Segundo o magistrado. Francis-
co José usava indevidamente o dinheiro
público e trocou, para se eleger, votos
por dentaduras, óculos, tijolos c outros
objetos. _

Junto com Francisco José Teixeira
também foi afastado do cargo o vice-pre-
feito Francisco Bezerra Neto. O vc-
reador Raimundo Bonfim, outro pctiv
ta, foi o terceiro a ter seu mandato
cassado pela sentença do juiz.
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Sem-terra receberão

fazenda baiana graças

a apelo de Dom Lucas

SALVADOR — Pressionado pelos colonos que ocupa-
ram a Secretaria de Reforma Agrária e a Assembléia Lc-
gislativa, além da mediação do arcebispo de Salvador e

1 
primaz do Brasil, Dom Lucas Moreira Neves, o governa-
dor Nilo Coelho cedeu e doou a 60 famílias de trabalhadores
rurais sem-terra a fazenda experimental da Empresa de
Pesquisas Agropecuárias da Bahia (Epaba), 110 município de

3 Jtiúba, distante 373 quilômetros desta capital, que linha sido

i'nV!A'fazenda! cteTOO hectares, estava abandonada há cerca
'¦ de sete anos e ultimamente vinha sendo utilizada por fazen-

deiros da região, que lá punham gado para pastar. Quando
souberam que o governo do estado ia leiloar quase todas as

¦" suas fazendas e que havia interesse por parte de grandes
"' proprietários, os sem-terra decidiram pela invasão e ate ja

1 estavam cm entendimentos com o secretario cie Reforma
Agrária, reivindicando o assentamento definitivo, quando
foram surpreendidos com a expulsão feita por soldados da
PM dos batalhões das cidades de Senhor do Bontini e Juazei-
f0' Inconformados com a expulsão, os trabalhadores ruma-
ram para Salvador, onde ocuparam inicialmente a i>c-
cretaria de Reforma Agrária e depois se transferiram para a
Assembléia Leeislaliva. lá permanecendo durante dois cüas
no salão ao lãdo do plenário, aguardando uma solução.
Apesar do empenho de alguns deputados, como Alcides
Modesto (PT), os trabalhadores não descobriram de quem
partiu a ordem de expulsão, executada, segundo eles, com
violência da parte dos PMs. que queimaram colchoes e des-

J truíram utensílios domésticos. i,im r»;A pedido do bispo de Senhor do Bonfim. Dom Jairo Km
Matos, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Dom
Lucas Moreira Neves, entrou em contato com o governador
Nilo Coelho e este concordou em que os trabalhado-
res voltassem á fazenda experimental, com a promessa ue que

assentamento definitivo das famílias será resolvido dentro
de 15 dias.

i—I O governador do Pará, Hclio Gueiros. disse ontem que
— tai determinar a apuração das dciúncias apresentadas

pelo deputado federal Ademir Andrade (PSB), segundo as
quais 40 pessoas foram assassinadas na região do Tapajós
nos últimos dois meses por quadrilhas que controlam o narco-
tráfico, contrabando de ouro c de armas na região. O
deputado afirmou que os chefes dessas quadrilhas são pessoas
influentes econômica e politicamente e filiadas ao PMDB,
partido de Gueiros.

Lavradores continuam

acampados em usina

RKC1FE — Presidentes dos sindicatos de trabalhadores
rurais dos municípios de Barreiros. Serinhaém, Rio hormoso
c São José da Coroa Grande reuniram-se ontem com repre-

1 sentantes das usinas Santo André c Barreiros, pertencentes ao
I grupo Othon Bezerra de Melo, para negociar o pagamento de

direitos trabalhistas determinados no dissídio ocorrido cm se-
lembro passado. Até o final da tarde, porem, não havia sido
feito acordo e os 3 mil trabalhadores acampados cm frente a

!• 1'sina de Barreiros, a 111 quilômetros da capital, decidiram
permanecer no local.

No dissídio do ano passado, o Tribunal Regional do
Trabalho determinou que os 250 mil camponeses da Zona da
Mala deveriam receber o salário mínimo vigente mais adicio-

| nal de 10%. A federação dos Trabalhadores na Agn-
} cultura (Fctape), entretanto, denunciou que as usinas não

estão pagando o adicional, prejudicando cerca de b mil
trabalhadores de 25 engenhos e motivando mais de 5 mil

ações trabalhistas, impetradas desde janeiro na Justiça.
Em frente a Usina Barreiros, os 3 mil lavradores acampa-

dos têm como único abrigo unia lona plástica de 100
metros quadrados.

r~l O bispo de Boa Vista, Dom Aldo Mongiano, enviou
1— telex ao diretor-geral do Departamento de Polícia Kede-
rai, Romeu Tuma, denunciando a existência de uma pista de
pouso clandestina em território ianomâmi em Roraima, loca-
lizado entre as aldeias Optcheri e 1'cathautheri. No te-
lex. o bispo pede providências contra "a ousadia e o atrevi-
mento da invasão garimpeira". A mesma denúncia foi
apresentada ao ministro-chefe do SN1, general Ivan de Sousa
Mendes, e ao presidente da CNBB. l)om Luciano Mendes de
Almeida. Segundo o bispo, a pista foi eoastruida por cerca de
30 homens comandados por José Pedrosa. conhecido como
/.eca Diabo, e Carlos Kernandes, na altura do Km 144 da
BR-210.

Vilaça faz convite a

Dom Hélder, que pode

entrar para Academia

RECIFE —O acadêmico
Marcos Vinícius Vilaça, que
na própria terça-feira, dia da
morte do escritor José Cándí-
do de Carvalho, consultou
Dom Hélder Câmara sobre a
possibilidade de o arcebispo
emérito de Olinda e Recife se
candidatar à vaga aberta na
Academia Brasileira de Le-
trás, informou-lhe ao mesmo
tempo que mais de 10 acadê-
micos já se declararam favo-
raveis ao lançamento dessa
candidatura Dom Hélder
confessa que a simples lem-
brança do seu nome o ale-
grou. mas chama atenção pa-
ra o fato de que a possível
candidatura ainda não existe.

Em sua casa. nos fundos
da pequena Igreja das Fron-
teiras, no bairro da Boa Vista,
perto do Centro do Recife, o
arcebispo, que se aposentou há cinco anos, diz que considera a
candidatura "uma generosidade" dos que a lançarem. Mas
adianta que não pedirá votos: "Sc os acadêmicos julgarem que
devo pertencer à Academia, me sentirei muito honrado. Se não
acharem, não vou ter mágoa de ninguém " Dom Hclder ponde-
ra que já tem a imortalidade "Todos os homens a têm. Quando
morremos, só desaparecemos para a Ierra. Nossa alma é
imortal"

Cidadão do mundo — Aos 80 anos. autor de 11 livros,
alguns traduzidos em mais de 10 idiomas, doutor honoris causa
por mais de 30 universidades brasileiras e estrangeiras, chamado
pelo papa de "irmão dos pobres" e cm alguns países europeus

'de "cidadão do mundo". Dom Hélder, que tem dezenas de
condecorações internacionais por sua luta pela paz, lambem ja
recebeu prêmios literários no exterior.

O primeiro, em 1974. na Itália, foi-lhe conferido como
"melhor escritor sobre problemas do Terceiro Mundo'. Em
1978. nos Estados Unidos, foi agraciado com o Prêmio C nsto-
pher Award. como "melhor escritor internacional de livros
religiosos". O primeiro livro de Dom Hélder, Revolução tíniro
dava:, foi publicado em 1968. Seguiram-se muitos outros, entre
os quais Quem não prensa de conversão ?. Nossa Senhora no meu
caminho e Renovação tio espirito a serviço do homem. Também é
autor de um texto para a Sinfonia dos dois mundos. Baseado cm
uma obra de Dom Hélder. o coreógrafo belga Maurice Bejart
criou o bale Missa para o tempo futuro.

Ontem na Igreja das Fronteiras, algumas pessoas pergunta-
vam se num tempo futuro o arcebispo substituirá, em dias
solenes a surrada batina bege pelo fardao da Academia. Dom
Hélder não quis falar sobre isso: "Nem sei se vou entrar na
Academia" reservou-se Sua secretana.^ Zezita Cavalcanti.
avançou, porém,
mesmo de batina

quinta-feira, 3/8/89 ? 1° caderno ? 5

Diretoria de fundação é

acusada de irregularidade
3-1-89 — Carlos Mesquita

nn iril t An ínnilArítn rríntln —I ¦ M ¦ ——TTH1M' „BRASÍLIA — Uma comissão de inquérito criada
para apurar irregularidades na Fundação Cultural do
Distrito Federal apontou como responsáveis, cm rela-
lório enviado á secretária de Cultura. Lais 1-ontoura
Aderne Faria Neves, 16 servidores da fundação, entre
eles seu diretor-exccutivo, o maestro Marlos Mesquita
Nobre de Almeida.

A própria secretária de Cultura, que acumula a
função de presidenta da Fundação Cultural, é citada
no relatório por ter aprovado, sem licitação, despesas
de hospedagem de Marlos Nobre cm hotel. O relatório
de 47 páginas foi enviado ao Tribunal dc Contas do
Distrito Federal c à Secretaria de Finanças. A secretá-
na Laís Aderne decidirá até o dia 14 que providências
tomar.

Suite — Segundo o relatório. Marlos Nobre este-
vc hospedado durante todo o ano passado em uma
suile presidencial do Garvcy Park Hotel, onerando a
fundação na época cm C/S 1.462.330. a partir de
decisão tomada por ele mesmo com a aprovação do
Conselho Deliberativo. De acordo com a secretária
Lais Aderne. que aprovou a despesa, o problema
ocorreu pontue o Conselho Deliberativo nao dispunha
de assessoria jurídica. Laís Aderne alegou na sindicán-
cia "não ser de sua competência matéria de direito .
Nas 47 páginas, a comissão comprova ainda des-
pesas feitas sem licitação, como. por exemplo, a con-
tratação de uma empresa, em 1987. para instalação de
ar condicionado, no valor de CzS 250 mil.

Marlos Nobre é acusado de outras seis irregulan-
dades, entre elas a compra ilegal de um Santana com o
cancelamento de licitação para compra de um Fiat.
Além disso, o Santana, que era branco, foi pintado de
preto por ordem de Marlos Nobre: "Nao sou pre-
sidente de fundação hospitalar", justificou o secreta-
no-cxecuti\o.

A comissão de inquérito, criada após os trabalhos
de uma comissão dc sindicancia. levanta suspeitas
também sobre os processos de licilaçao para compra
de alimentos destinados a cantina da fundação t uilu-
ral. nos quais saiu vencedor o Minimercado Mara-
nhão. situado na cidadc-satélite de Ccilándia, a 25
quilômetros de Brasília, pertencente a Antônio Teles
de Lima.

Negligência — De acordo com as conclusões

q U

D. Iléldvr aceita

sts-- -

Marlos: um ano de hospedagem

de Maria Aparecida Rodrigues Ferraz, presidente da
comissão dc sindicância, os servidores envolvidos
foram omissos, incompetentes ou mesmo subservien-
tes, já que muitos, reconhecendo as irregularidades de
seus atos. justificaram seu cumprimento baseados cm
"ordens superiores". Os prejuízos aos cofres da fun-
dação Cultural detectados pela comissão valeram aos
servidores envolvidos o enquadramento por negligên-
cia na letra E do Artigo 482 da CLT.

Entre os citados no relatório estão vários integran-
tes dc comissões de licitação, o chefe da Divisão
Financeira, Mário de Cerqueira Branco; o titular
da Diretoria de Assuntos Gerais, Célio Torres; o tilu-
lar da Divisão dc Preservação do Patrimônio. Carlos
Madson Reis; a chefe da Tesouraria, Ligia de Moraes
Mendes; c o chefe da Divisão de Controle Orçamenta-
no, Emerson Barbosa Mota.

? 
O secretário-geral do Itimirati, embaixador
Ptulo Tarso Flecha de Lim*, recebeu ontem o

relatório com o resultado da sindicância que apurou
irregularidades na Fundação Cabo Frio entre as
quais a remessa ilegal de dólares para o exterior e o
pagamento em dólares a funcionários que trabalham
no Brasil. Segundo o porta-voz do Itamarati, ministro
Ruy Nogueira, depois de conhecer o teor do relatório,
Paulo Tarso deve convocar o Conselho Patrimonial do
Itamarati para examinar o resultado da sindicância.

Sergipe quer

privatizar

hotel estadual
ARACAJU — O secretário da ln-

dúslria, Comércio e Turismo de Sergipe,
Viana de Assis, quer privatizar o Hotel
Palace de Aracaju, construído pelo go-
verno do estado cm 1962 c desde essa
época explorado comercialmente pelo
grupo cearense San Pedro Hotéis. "Nao

pouemos continuar mantendo um em-
preendimento avaliado hoje em NCzS 9
milhões que só rende para os cofres pú-
blicos NC/S 160 cruzados mensais.
Exemplo pior de rentabilidade não pode
ser dado pelo governo", afirma Viana,
que já entregou ao governador Antônio
Carlos Valadares (PFL) a proposta de
alienação do imóvel.

O Hotel Palace de Aracaju, com qua-
tro estrelas, está localizado no Centro
da capital tem 74 apartamentos em 12
andares. A diária mais barata custa
NCzS 123 cruzados c a mais cara (suite
presidencial), NCzS 300 cruzados. O Pa-
lace lem uma boa clientela, principal-
mente devido á localização, mas seu
faturamento e um segredo mantido a
sete chaves. Além dos NCzS 160 cruza-
dos que recebe mensalmente, o gover-
no dispõe de três.apartamentos que
nem sempre são utilizados. _

Encargo — O secretário Viana de
Assis propôs que a privatização seja
feita através dc concorrência pública"ficando assegurada a participação do
grupo arrendatário". A proposta ja es-
tá sendo avaliada pelo secretário espe-
ciai dc Governo, Deoclécio Vieira Fi-
lho, que deverá dar sua decisão até o
final da próxima semana. "O nosso ob-
jetivo é privatizar o Hotel Palace ain-
da este ano. para tirar este encargo do
governo", explica Viana de Assis.

Quando foi inaugurado, o hotel era
uma espécie de atração turística da capi-
tal, logo se transformando no centro de
decisões políticas e econômicas do esta-
do. pois ali almoçam diariamente empre-
sários, políticos c jornalistas.
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Las Leftas

BOLETIM METEOROLÓGICO DE 31.7.89

Acúmulo da nove na base:  0,70 m.

Acúmulo de neve na montanha:

Pistas e teleféricos:

1,00 m.

habilitados em 80%.

Condiçnes gerais da neve: muito boa qualidade.

Temperatura:

Céu: seminublado.
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Na Capital dos Andes,

o clima está para você.

Consulte seu Agente de Viagens ou
Skilafiat Turismo Lida.

Rua México, 98 - Grupo 302
Fones: (021) 533-1191 - 220-1857/6457.

CEP 20031 - Rio de Janeiro.
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A 
deputada Moema Santiago
(PSDB-CE), que apostou as

suas longas e bonitas tranças na ade-
são do governador do Ceará, Tasso
Jereissati, à candidatura de Mário
Covas, reconhece que corre o risco
de perdê-las.

Mas já avisou:
— Se o governador collorir, eu

farei ele vir na Câmara dos Depu-
tados pessoalmente para corta-las.

?

Há no Ceará quem afirme que
Jereissati está afiando as tesouras.

Caça às bruxas
O presidente José Sarncy diz. para

efeito público, que não se intromete
na sucessão presidencial.

Mas por debaixo do pano mandou
demitir o presidente da Mafersa, Márcio
Junqueira.

Seu crime: é eleitor do senador Ma-
rio Covas.

Mais um
Collor está de namoro firme com o

governador Álvaro Dias.
G

Aliás, este Collor é muito namora-
dor.

Também, o que ele encontra de gen-
te louca para aderir e pecar uma bo-
quinha num eventual futuro governo
não esta no gibi.

Inflação contida
Do ministro i'a Fazenda, Mailson

da Nóbrega. sobre a liberação dos pre-
Ços: Essa é a hora. A demanda está
caindo e as empresas não estão consc-
guindo repassar todos os aumentos que
gostariam.

E argumenta:
Isso acaba com o guarda-chuva

do C1P que. no fundo, consolidava pre-
ços irreais que não permitiam a venda
dos produtos. Como são artigos compe-
titivos. com a liberação de preços, a
subida será menor do que se fossem
cipados.

Boa idéia
A TV Bandeirantes vai promover

uma nova rodada de debates com os
presidenciáveis. Aliás duas. porque con-
seguiu dividir o grupo em dois — o
que certamente facilitará o confronto
de idéias.

No dia 14 debaterão os candidatos
Mário Covas. Aureliano Chaves, Ulys-
ses Guimarães, Lula c Ronaldo Caia-
do.

No dia seguinte será a vez de Ro-
berto Freire. Leonel Brizola, Maluf,
Guilherme Afif c Affonso Camargo.

e. logo depois, foi almoçar com Ulys-
ses Guimarães, do PMDB.

?
É o tal do pragmatismo.

Jogo pesado
Um grupo de vereadores do PMDB

e do PDC do município de Campos,
Norte fluminense, tem encontro hoje, ás
16h30, com o governador Moreira Fran-
co para pedir urgência na nomeação do
vereador Edcrval Venáncio (PMDB) co-
mo chefe de emplacamento da 2' Cire-
tran.

Eles querem que o primeiro suplen-
te Severino Veloso assuma o mandato
nara rebater em plenário as denúncias
de que, como presidente da Câmara na
gestão passada, teria usado dinheiro
da Casa para comprar ração de cava-
los. fato que lhe rendeu o apelido de
Severino Purina.

?

O curioso é que Venáncio vai deixar
um salário de vereador de NCzS 3 mil
para ganhar salário minimo na Cire-
tran.

O candidato Fernando Collor de
Mello mais uma vez fugiu da raia.

Pelo menos, em casos como esse. ele
acha que o monólogo é melhor do que o
diálogo.

E uma posição que não ajuda a de-
mocracia.

Malandragem
O líder do PDS, deputado Amaral

Neto. pode ter complicado definitiva-
mente o anunciado namoro do ex-mi-
nistro da Previdência Social, Raphael
de Almeida Magalhães (PMDB-RJ).
com o candidato do PRN. I crnando
Collor de Mello.

Ontem, falando na tribuna da Cá-
mara. Amaral Neto acusou Collor de ter
retirado do dossiê de corrupção do go-
verno, que entregou ao Ministério da
Justiça, a parte referente á gestão de
Raphael, "certamente para protegê-lo",
denunciou.

Aliás
O ex-ministro Raphael de Almeida

Magalhães é um adepto ferrenho da
infidelidade política.

Depois de almoçar com Fernando
Collor na terça-feira, reuniu-se ontem
pela manhã com a cúpula dos tucanos

Na moda
Há 15 dias. o grande must na loja de

departamento nova-iorquina Blooming-
dale's. que tem provocado enormes filas,
é o pão de centeio russo, vendido a 6
dólares cada.

Cerca de 2 mil pães importados cs-
tão sendo comercializados por semana.

Última forma
O senador Fernando Henrique Car-

doso dispensa seu nome de uma possi-
vcl lista de ministeriáveis no governo
de Collor.

E mais: garante que a lista é fajuta
porque o futuro presidente será Mário
Covas e. nesse caso, não aceitará ser
ministro porque quer se candidatar ao
governo de São Paulo.

?
Já o outro tucano também citado

como ministro potencial de Collor, Jo-
sé Serra, aceita o Ministério do Plane-
jamento.

Só que o de Covas.

Deixa disso
O clima nos arraiais do PDT é de

"me segura senão eu parto pra briga".
A cúpula do partido, no momento,

está ocupada tentando impedir que Lco-
nel Brizola descarregue sua metralhado-
ra giratória na direção do deputado Cé-
sar Maia.

D
Vontade não falta.

Vale-tudo
A diretora da Fundação Parques e

Jardins. Zélia Abdul Macih. convocou
por telefone os funcionários do DAS
para uma reunião hoje, às 14h. no
Campo de Santana, no Rio.

Na pauta: a proposta para cada um
contribuir com 5% da comissão recebi-
da pelo cargo de chefia em beneficio da
campanha do candidato Leonel Brizo-
la. A alegação é de que os cargos de
chefia são do PDT.

Leão gordo
A Receita Federal fechou ontem á

noite a arrecadação do Imposto de Ren-
da do mês de julho com 10.5% acima da
previsão de NCzS 5 bilhões 261 nu-
lhòcs.

Foram para os cofres do Tesouro
mais NCzS 550 milhões.

Pelo telefone
O deputado federal Egydio Ferreira

Lima quer tirar a fama de vilão que
lhe foi imposta em Pernambuco por
conta da renúncia do ex-governador
Roberto Magalhães á vice-presidência
de Mário Covas.

Egydio está ligando para os amigos
de Recife, esclarecendo que não vetou
o ingresso do prefeito Joaquim Fran-
cisco no PSDB.

Diz que chegou a oferecer a Maga-
Ihãcs toda a condução da campanha
tucana em Pernambuco e no Nordeste
para que a renúncia não acontecesse.

t O que fa/ o corrcgcdor-gcral
da Justiça do Rio. desembarga-
dor Antônio de Caslro Assump-
ção. para corrigir o erro da Justi-
ça que continua mantendo preso,
na delegacia de Parati, o mari-
nheiro Josimar da Silva Sou/a.
mesmo depois de já ler ficado
claro que ele não participou do
assassinato do vereador Jose
Cleber'

tia quem garanta que o PSDB
não precisa mais ler receio de cri-
ses. Afinal, o >ice-candidato Al-
mir Gabriel é do Pará e. segura-
mente, tem bastante kno»-ho«
sobre »òos de tucanos. O Pará é
conhecido como a terra deste tipo
de a*e.

Cúmulo da indecisão: o Fiat
vermelho, placa BD 8806. circu-
lava ontem pela Quadra 4iU-N.
em Brasília, com adesivos de
Afif, Brizola e Collor.
S O artista plástico Francisco
Brennand >iajou há alguns dias de
Recife a Saliador de carro e re-
snheu fazer uma enquete pergun-
tando aos caminhoneiros e bom-

Lance-Livre
beiros de postos de gasolina de
beira de estrada em quem iam
>otar para presidente. Voltou a
Recife impressionado: só deu Col-
lor.

<) economista Celso Furtado
acaba de enviar de Paris para a
editora Pa/ c Terra os originais
do seu mais novo livro. ABC da
dí>ida externa A idéia da editora
e vender em bancas de jornais o
livro, que tem 60 páginas.

l.ula vai estar no Rio amanhã.
\o final da tarde, fará um comi-
cio na Central do Brasil c um
corpo-a-corpo pelas ruas do ( en-
tro da cidade.

O deputado Nicanor Campa-
n.irio (PRN) c o presidente da
Adepol RJ. Gilberto Dantas, fa-
Iam hoje no F.ncontro com a Im-
prensa, ás l?h. na Radio JOR-
NAL DO BRASIL, sobre
segurança pública na Conslitum-
te di! Rio
9 O RioCine Festival, de 14 a 19
de agosto, \ ai prestar uma home-
nagem aos 100 anos da Proclama-
ção da República apresentando no
ilanetário da Gávea mostra de
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documentários sobre presidentes
do Brasil.

O artista plástico Grover
Chapinan expõe seus quadros a
partir de hoje no Centro Cultural
Itaipava. no Rio.

A Denison Propaganda divide
desde ontem com a MPM a conta
de publicidade do Comitê de Di-
vulgaçào Institucional do Seguro
(CodLseg). que reúne sindicatos e
empresas do setor.

O diretor de cinema Murilo
Salles e os atores Paulo José c
Ürsula Canlo estão fazendo uma
turnê pelo Norte e Nordeste por
conta do lançamento do filme
Faca de dois gumes. baseado na
obra do escritor Fernando Sabi-
no.

A TV Manchete exibe hoje. ás
22h30. em homenagem a l.nis
(lon/aga. o Gonzagào. a reprise
do programa Bar Academia, em
que o convidado especial era o Rei
do Baião.

Aliás, o Brasil ficou um pou-
co mais triste com a morie do
lua

ADMINISTRAÇAO

DE EMPRESAS
DlreçAo: Prof. GILNEI MOURÂO TEIXEIRA

NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
1) BÁSICO DE ADMINISTRAÇAO
2) ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS EMPRESARIAIS
3) ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
4) ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
5) ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
6) RESTAURANTE INDUSTRIAL
7) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

NA ÁREA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
1) NOÇÕES DE CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BALANÇO
2) ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I
3) CUSTOS

\) MATEMÁTICA FlNANCÊIRA APLICADA
5) SUPORTE GERÉNÇIAL ATRAVÉS DE TÉCNICAS

FINANCEIRAS- -- -
6) GERÊNCIA DE CAIXA
7) ORÇAMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO

NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
1) ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS
2) ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES

NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E ORGANIZAÇÃO
1) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
2) ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS
3) RECRUTAMENTO E SELEÇÀO DE PESSOAL
4) DINÂMICA DE GRUPO
5) ADMINISTRAÇÃO DE TREINAMENTO
6) COMPORTAMENTO HUMANO NA EMPRESA
7) LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
8) COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
9) ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS

NA AREA DE VENDAS E MARKETING
1) ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING
2) GERÊNCIA DE VENDAS
3) PROPAGANDA. PROMOÇÃO E MERCHANDISING

NA ÁREA DE PRODUÇÃO
1) PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRO

DUÇÀO
2) GARANTIA DA QUALIDADE

EM OUTRAS ÁREAS
1) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
2) COMUNICAÇÃO ESCRITA NA EMPRESA
INICIO: 21 do agosto
TÉRMINO: 12 da outubro
HORÁRIO: 18h45m às 21h30mln.
INSCRIÇÕES: 8K30min. às 20h30 min.

A ncelmo Gül s. com sucursais

ICURSO «IMOLES

VIDEO-CASSETE
O 1° e único curso de Inglês em vídeo

Com desconto à vista ou financiado em até 5 vezes

divisão de vídeo do brasil imoe center

TEL. 541-9294

LÍNGUA RUSSA
M a t r iculas

At mm t.ir.
IBRASUS

Rua das Marrecas, 36
si 201 e 205 — RJ

Tel.: 240-2944

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Praia de Botafogo. 190 - S. 311
Telefones. 551-2899 e 551-4349 (diretos)

551-1542 Ramais: 112, 115 e 259
t tndispwrsérfl qu9 U inuttçôM aa/am Maj com rtioèvl anftc*<Jêncn.
porjuênto è comum tSffoiêrtm-tê as v»gês gntts ÕO lnWo ÓOS cursos

©CENTRO 

CULTURAL

CÂNDIDO MENDES

Cursos do Segundo Semestre de 89 • Praça XV
CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA
FÁBIO SIQUEIRA (MPM)
CENA DE CINEMA
ROGÉRIO DURST
INTRODUÇÃO AO IORNALISMO
ARTUR DAPIEVl
FOTOGRAFIA DE COMUNICAÇÃO
SCRGIO NLDAL (ZNZ)
FOTOGRAFIA NO CINEMA
lOSt TADEU RIBEIRO
MARKETING EPLANEIAMINTO DE COMUNICAÇÃO
NÁDIA REBOUÇAS
INICIAÇÃO A CHARGE POLÍTICA
IQUC
NOÇÕES BÁSICAS t ADMINISTRAÇÃO DE DIREITOS
AUTORAISHENRIQUE C.ANDEIMAN
EDITORAÇÃO
ROSA AMANHA STRMSZ
COMERCIO EXTERIOR
IOSÉ AUGUSTO CASTRO
TRACtDIA GREGA £ MODERNIDADE
ROSANCEIA IILSTEIN
USE E ABUSE DE UM MICROCOMPUTADOR
WAEDEZ LUDWIG
INGLÊS TÉCNICO PARA ADVOGADOS
SANDRA CHAPADEIRO
INICIAÇÃO TEATRAL II
CARLOS PIMENTEl
LOTUS 1 - 2 • 3DBASE III WORDSTAR
FERNANDO ARDUINI
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E JORNALISMO
EMPRESARIAL
BETTY ROMERO
BÁSICO DE ANÁLISE TRANSACIONAL PARA
EMPRESAS
DERLY CO^ES OLIVEIRA, LUIS PAIVA FERRARI E
ROBERTO MARCHESINI
MAIS INFORMAÇOES PELO
224-8622 RAMAL r>b OU "M

Rua da Assembléia 10/602 — Praça XV

CIÊNCIAS

CONTÁBEIS

EM IPANEMA

VESTIBULAR

EM AGOSTO

Se o seu caso é aprender
Contabilidade e conquistar
o diploma de um curso supe-
rior respeitado, garanta logo
a sua vaga. Métodos práti-
cos, modernos e objetivos,
especialmente na área de in-
formática aplicada.

CURSO NOTURNO

INSCRICÕES ABERTAS

FACULDADE

DA CIDADE
Informações:

Avenida Epltãcto IVssod. 1664
Tels.: 521-2318 - 287-1145

um a f undaçio I ilui .»< íhimI (ia < idade

COM ATÉ

50%
DE DESCONTO

(Tarrta VPX2MI
LISBOA • MADRI D

PARIS • ZURICH
FRANKFURT • ROMA1

LONDRES
AMSTERDAM

221-2000

nn c onvfimi

CURSOS EXTRACURRICULARES
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO

E TURISMO HÉLIO ALONSO

REDAÇÃO e edição para telejornalismo
Joào Henrique Dourado ~ *
PRODUÇÃO de vídeo
Gil Zdanowsky
cAmera

Edilson Giachelto
ediçAo de imagens
César Mesiano _ . w
TÉCNICA DE ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO
Joào Ramiro Melo
LOCUÇÃO PARA FM
Nato Kandhall
DICÇÃO E EMPOSTAÇAO. LOCUÇÃO (Rádio, TV e Teatro)
Yoianda Fernandes
PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE ÁUDIO
Guio Netto
EDIÇÃO DE PERIÓDICOS
Marcelo Bernslem
FOTOGRAFIA
Marcos Novaes
CRIAÇÃO E TÉCNICA NAS ARTES GRÁFICAS
Jorge Cassol
INTRODUÇÃO AO MUNDO DA MODA
Cehna de Fanas e Angela do Rego Monteiro

INFORMAÇÕES: 551-5645 (Ramal 721)
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Áreas de Comercialuaçãa
Suprrintrndvnir Comercial:
Josc Carlos Rodrigues
Superintfndcnlr de \'enda%:
Lui/ Fernando Pinto \'ciga
Superintendente ( omercial (Sào Paulo)
Syivian Mifano
Superintendentr Comercial (Brasília)
Fernando Vasconcelos
Cierente de Clarificado*:
Saulo Ornelas
Sucursais
Hrvwtia — Sctof Comcfual Sul (SCS) Quadra 1
Bkvo K. tdifiao Dcnau. í* arniar — CtP 70502 —
tckfone: (061) — Iclc* (Oòll I OU

Avenida PjuIivU. I I7" andar
S 1'aulo. SP — ickrfi-nc |0II) 2S4-
uici (OIII :i O6I.ioid:JOJ»

\lln»« (rfr»» — Al AfonM" l'cnj. I 500. T
andar — CEP MIJO — II Horuonle. Mt. —
iclcf«»nc (031) 27}-2955 — Ide» (031) I 262
K (» do S«l — Rua Tencnte-CoroncI Correta
Lima. I %0 Morro Sia Ttrtcsa —

Porto Ak-frc RS — iclcf.inc <051.1 33-3711
iclc» (05121 I 017
Kuj Conde Pereira Carneiro. 226 —

Bahu — CEP 41100 — lei «071 >
Tclc\ I U95

Pcniimbuco — Kuj Autora. 325 — 4" anJ \
41H 420 — Boa Vista — HcciTe — Pcinambuco

CEP 50050 — Tcl (081) 231-5060 — Telex
(081)1247Crará — Rua Desembargador Leilc Albuquer-

Sfco P»«k>
ci p orno
Ml.Vt (PBX)

iPBXl
Bahia
Salvador
244.3133 ¦

que. 832 — % 202 — Edifício Harbour Village
— Aldeota — Fortalc/a — CEP W)I50 — Tcl
(OHM 244-47f»6 — Trlc* (0H5) I 655
Corre^pondmlr* nacional*
Acrc. Alagoas. Ama/onas, Es pinto Santo.
Crous. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Para.
Paraná. Piauí. Rondônia. Sanla Catanna
C"orrrspondrnlM no rxtrrior
Iluenoi Aites. 1'atis. Roma. Washington. DC
Smiçm notickm»*
AFP. Tass. Ansa. AP. AP IXm Jones. DPA.
EFE. Rcutcrv Sport Press. UPI
Senicos especiais
BVRJ. The Ne» York Times. Washington
Post. Los Angeles Times. Le Monde. El Pais.
L'Express
Atrndimrnto a A»in«ntes
1 ui/ Alberto Rocha da Cru/
l)c segunda a sexta, das hh as I7h

Sábados, domingo» c feriados, das hh as I Ih
TfWoor: (0211 5H5-4IH3
Kxrtnplarrs atrasados:
Valdir Campos da Silva
lie segunda a sexta das l<»h as 1 "*h
As Brasil MK) sala 433
Telefone: (021)5*5-4377

©JORNAL DO BRASIL S A 1989
(.H textos, fotografias c demais cnat;«V* intclcc-
tuais publicados neste exemplar nà»> p^xlem ser
utilizados. rcpn>du/id«is. apropriados ou esto-
tados cm sis'cma de banco de dados ou proccv
v> similar, cm qualquer forma ou meio
mecânico, eletrônico, rmcrofilmagcm. fotncò-
pia. gravação, etc — sem auton/açâo escrita
dos titulares dos direitos autorais

Preços de V enda Avulsa cm Banca Preços das Assinaturas

Eatado* Otairtl DwntafO
rj 1 20 2.20

MG-ES 17° ^70
SP 170 2.70
Al-MT-NS-SC-RS-BA-SE-PR-GO 2.20 3.00
MACE-PI-RN PB PE 3 70

Demais Eslados 2 60 3 70

Com C'lassificados
Eatadoa Otautt Domingo
df-MTMS-PR-BA 3 00 4 10

3 40 4 40

PARO-RR 340 370
Manaus 400

Rio úe Jê^e«ro
W.nas Gftaisííprnto Santo

Sâo Pau»o

40 00

Goiânia Saivaóo* Mace*ô'Cu'aba
Cuntiba'FK>oar>ôpoi'SPorto Alegre'Ca^po Grande• Brasil»

Recrfe/Tortaie/a/Tefesma
Natal João Pessoa Sào Luiz

Camacao-BA
Manaus

ParáRondònia
Entreça postai em todo o

território nac>onai

S5 00

69 20

106 00

Ufi 50

186 90

82 40

114 80
103.20

222 50

31000
278 70

140 40

193 00

204 00

280 50

242 90

289 20

?22 50

398 50
362.20

289 20

265 20

364.70

420 20 546 30

684 20

75 20

106 60

137.90

CmMm
97 80

138 60

57.20 163.00

238.30
213.20

163 00

179 30

142.60

202 00 262 60

261 40

211.90

304.90
277 10

21190

308 90
368 80
451 40
403 90

308 90

401.50

Obter. No caso espeeifieo de Brasília
Trimestral iSahaJ.-e Domingol M rs 6.
Semestral iSabadoc IXimingo) NC/S 124.HO

Cartòn de (rédito tPara lodo o Terntóno Nacional)
Bradcsco (ELO). Nacional e Crcdicard

Atendimento a Agentes de Assinaturas do Interior. Tcl.: (021) 585-4341 - Edmilson/Moacir

Avenida Brasil. 500
— (021) 23 262 -

— CEP 20949
(021) 21 558

Caixa Postal 23100 - S Cristóvão - R'°f Jafr° 
MDDG - Di^em DirSaGrtíS

Classificados por telefone (021) 580-5522 - Outras Praças - (021) 800-4613 (l)IX. instem
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É sempre melhor ir para algum lugar com alguém que co-

nhece os segredos, os lugares especiais, o jeitinho que to-

da cidade tem.
A Eastern é a única companhia a viajar para Miami que
tem sede na própria Miami. Logo na chegada você vai

perceber isso. Há um desembarque exclusivo para os pas-

sageiros Eastern (a partir de 1990, a alfândega e ímigra-

ção também serão exclusivos). Já no aeroporto, quem
chega pela Eastern é tratado de um modo diferente.

AS ASAS DA TECNOLOGIA.
São as asas dos modernos jatos da Eastern, que transportam mais

de 40 milhões de passageiros por ano.
Todos têm a possibilidade de usufruir do Systemone: um avança-

do sistema, que deixa reservado para você o vôo, e até mesmo o lu-

gar desejado dentro do avião, com até 32 dias de antecedência, po-
dendo também reservar hotéis, aluguel de carro em todas as cida-

des que você visitar.

ONE-TIME CHECK-IN.
Voando Eastern, você evita as filas e incômodos dos check-ins, em
todas as conexões que o seu roteiro incluir em território amenca-
no. Você vai receber antecipadamente todos os cartões de embar-

que necessários para a viagem, incluindo o seu retorno ao Brasil.

ASAS PARA SUAS FÉRIAS.
Nos Estados Unidos, a Eastern cobre 77 cidades, com 1035 vôos

diários. Na América Latina, são 19cidadesem 15 países. Vocetaz

o seu roteiro, com todas as garantias do Systemone. E conta com
mais um serviço exclusivo Eastern: uma ampla seleção de opções

econômicas, incluindo hotéis, locação de automóveis e varias ou-

iras vantagens, como 1 noite em Orlando e 3 dias de carro grátis.

AS ASAS DO CONFORTO E DO PRAZER.

A Eastern oferece o exclusivo serviço de bordo'' lnteramericano .

Uma fina seleção das melhores receitas da haute cuisine exótica,

incluindo pratos internacionais, além de deliciosas sobremesas.

Tudo acompanhado por vinhos finos, para todos.

Para as crianças, que muitas vezes não têm ainda o mesmo retina-

mento culinário que você, a Eastern oferece o que elas mais gos-

tam: hambúrgueres, hot-dogs, e vários outros tipos de refeições.

Para diversão, os últimos filmes de Hollywood, e 11 canais de som

estereofônico. _ .
A única coisa a escolher é como voce quer ir: na SleeperSeat cia

Primeira Classe, na confortável "Business Class , ou na generosa
classe Turística.

AS ASAS DA POUPANÇA.
Na Eastern você pode se tornar membro do OnePass, o programa

que mais rápido acumula milhas viajadas para seus membros.

Você soma milhas a cada viagem pela Eastern, e por mais 9 com-

nanhias aéreas. E importantes bônus são concedidos a cada soma

de milhas atingidas. Esses bônus podem incluir viagens para mais

de 200 cidades do mundo. A partir de hoje, voce pode desfrutar de

todas essas vantagens e conveniências voando Eastern, a compa-

nhia que mais oferece em Miami, porque é a única Queedela
Consulte seu agente de viagens, ou ligue para a Eastern. 800-6170

em São Paulo, ou (021) 210-3126 no Rio de Janeiro.

DE
Miami
Rio
Ezeiza
Rio

PARA
Rio
Ezeiza
Rio
Miami

SAÍDA
21:30

7:35
19:10
22:55

CHEGADA
6:35

10:30
21:51

5:57

DIAS
2?, 4?, 6?
2?, 4?, 6?

3?, 5f,sáb.
3:\ 5?, sáb.

As asas das Américas.
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Esquerda e direita se unem na Bolívia contra 
governo

LA PAZ — Um inesperado acordo entre a
direita e a esquerda tornou praticamente certa a
eleição de Jaime Paz Zamora, do Movimento da
Esquerda Revolucionária (MIR, em espanhol)
à presidência da Bolívia. O ex-ditador e general
Hugo Banzer Soarez. candidato pela Ação De-
mocràtica Nacionalista (ADN), anunciou on-
tem que seu partido apoiará a indicação de
Zamora na escolha do futuro presidente, que
começou a ser feita ontem pelo novo Congres-
so.

O acordo põe fim a três meses de incertezas
políticas, uma vez que nenhum dos nove postu-
laptes á sucessão do atual presidente. Victor Paz
Estenssoro, obteve a maioria absoluta necessa-
ria nas eleições de 7 de maio, o que remete-ua
decisão para os parlamentares recém-eleitos.
Juntos, a ADN e o MIR possuem 88 das 157
vagas do Congresso, somando o minimo exigi-
do pela Constituição (metade ifiais um) para a
escolha do presidente. Hoje ou amanhã, o Con-
gresso deverá anunciar formalmente o succrror
de Estenssoro e a posse está marcada para
domingo.

Com a aliança entre a esquerda e a direita,' fica excluído do páreo Gonzalo Sánchez de
Lozada. do partido govemista Movimento Na-
cionalista Revolucionário (MNR). que foi o
primeiro colocado nas urnas, com 23.05% dos
votos. Hugo Banzer ficou logo atrás, com
22.70"o e Paz Zamora. com 19.64%. Os demais
partidos não tiveram votos suficientes para par-
ticipar da disputa no Congresso.

Em entrevista logo após posse dos parla-

Varsóvia — AFP
mentares. Hugo Banzer anunciou que seu parti-
do havia aceito a proposta do MIR para formar
um governo de coalizão. A presidência da repú-
blica ficaria com Paz Zamora e a vice com Luis
Ossio Sanjines, que concorreu em maio como
companheiro de chapa de Hugo Banzer.

"Um governo constituído sobre estas bases é
a maior garantia para a estabilidade econômica
e financeira do pais", disse o general, de 63
anos. que chegou a ser considerado favorito na
eleição, apesar de ter chefiado uma ditadura de
direita, entre 1971 e 1978. Banzer afirmou que o
novo governo será fundamentado "na estabili-
dade com crescimento e desenvolvimento so-
ciai".

Depois das eleições de maio. os três partidos
mais votados— MNR, ADN e MIR — deram
largada a uma verdadeira corrida pela forma-
ção de alianças para conseguir maioria parla-
mentar. O MIR, terceira força política no pais,
passou a funcionar como o fiel da balança,
sendo disputado tanto pela ADN de Banzer
quanto pelo MNR de Lozada.

Apesar de surpreendente, sua opção pelo
partido do ex-ditador se justifica pela firme
oposição do MIR á política econômica de Paz
Estenssoro, que teria continuidade num gover-
no de Lozada. O choque econômico decretado
pelo governo cm I9S5 conseguiu domar a infla-
ção, mas impôs á população um pesado custo
social. A critica ao plano era um dos poucos
pontos de união entre as campanhas de Banzer
e de Paz Zamora.

Jaime Paz Zaniora

Um político que

tem intimidade

com o poder

Jaime 
Paz Zamora conhece por dentro o

poder na Bolívia, não só por experiência
própria, mas também por laços familiares. Ele é
sobrinho do atual presidente Victor Paz Estcns-
soro. do Movimento Nacional Revolucionário,
e já foi vice-presidente da república, na gestão
dc Hernán Siles Zuazo, entre 1982 e 1985.

Sua experiência no poder foi amargada pela
crise econômica em que o pais alundou. Foi
neste período que este tumultuado país latino-
americano conheceu o astronômico indice infla-
ciònário de 24.000% ao ano. agora domado a
níveis de 10% ou 15% anuais. Mas Zamora
apresenta o álibi de que passou a maior parte de
sua gestão rompido com o governo de Siles
Zuazo.

Aos 50 anos. Zamora è presidente do Movi-
mento Esquerda Revolucionária, partido filiado
á Internacional Socialista. Ele rejeita a classifi-
cação de social-democrata freqüentemente atri-
buída ao MIR (sigla em espanhol) e define seu

PI — 6/2/80
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partido como um movimento de esquerda na-
cional. com uma "visão realista" da situação do
pais. Defende a abertura do pais ao capital
estrangeiro e prega um consenso nacional para
solucionar a crise.

Em 1980, Zamora escapou ileso de um mis-
lenoso acidente aéreo, do qual foi o único
sobrevivente. O avião em que viajava em cam-
panha eleitoral se incendiou, caiu c chocou-se
contra uma rocha, matando todas as demais
cinco pessoas que viajavam com ele. O acidente
não foi esclarecido e ainda hoje Zamora leva no
corpo as marcas da queimadura.

Vaticano aceita discutir

nudez no 
'Juízo 

Universal

Araújo i\i'llo
Correspondente

ROM A Antes de iniciar a restauração do
afresco do Juizo í niversal pintado na parede
ciíntral da Capela Sistina do Vaticano pelo ge-
niàl Michelangelo — João Paulo II aceitou a
sugestão de promover uma espécie de conléren-
cia de cúpula de críticos e historiadores de arte
de-todo o mundo, para discutir a censura auto-
rizada há mais de quatro séculos por outro papa
(Paulo III), para encobrir a nudez de 10 perso-
nagens do mais célebre e admirado exemplo de
pintura mural de todos os tempos.

Essa abertura da Santa Se a uma discussão
democrática valera apenas como um gesto tole-
rante. porque o Vaticano já decidiu conservar
véus. fraldas e cuecas pintadas para tapar as
vftgurihiis de diversos personagens do Juizo' Universal. Isso ocorreu em I5M pouco depois
da morte do grande Michelangelo Buonarroti,

como revelou o especialista Fabrizio Mancinel-
li, designado pelos Museus do Vaticano para
dirigir os trabalhos (quase concluídos) da res-
tauração da Capela Sistina. patrocinados e pa-
gos pela Nippon TV, rede televisiva japonesa

Numa entrevista á revista católica Tremi
Giorm. o diretor da restauração da Sistina afir-
mou que os pudorosos véus, fraldas e cuecas
colocados sobre figuras pintadas por Michelan-
gelo passaram a fazer parte da história do afres-
co. Isto porque as alterações da obra original
foram discussões e decisões aprovadas inclusive
pelo Concilio de I rento, há 42(> anos. Alem
disso, o diretor da restauração da Capela Sisti-
na acha que. a esta altura, seria praticamente
impossível recuperar a nudez primitiva de per-
sonagens como São Hraz e Santa Catarina de
Alessandria. duas figuras que Michelangelo
pintara em nudez integral e que foram inteira-
mente vestidos e cobertos pela censura de Paulo
III.

CONSELHO REGIONAL OE PSICOLOGIA- 5'REGIAO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Tomamos publico que a Ch.ipa aprovada para a Eleiçío Ordinária do Conselho Regional de Psicologia 5*
Região e a seguinte

CHAPA PRATICA E CIDADANIA •

MEMBROS SUPLENTES
1 ADEMIR DA SILVA ABRANTES
? ANDRÉA ASSUNÇÃO PENA
3 ANGELA MARIA GONÇALVES

EDICLEA MASCARENHAS FERNANDES
CARLOS ALBERTO DIAS
ELISABETE EIRAS
LAERTE LEITE DE SOUZA
LAURA GOMES DA SILVA TEIXEIRA
LUIZ CLÁUDIO TEIXEIRA CYRILLO
ROSA MARIA PRI5TA DUARTE
SÔNIA GUIMARÃES MESQUITA
TANIA MARIA DE LIMA

13 SÔNIA FONSECA ILHA
MEMBRO SUPLENTE P/CFP

01 NELI FERREIRA MURES

MEMBROS EFETIVOS
ELIANE BATISTA LEITE
ELMIRA MARIA LIMA
ENEDINA MARIA DE CNOP RODRIGUES
JUSSARA INÉS KOCHUtINSKI
LUCIENE DA SILVA LACERDA
LUZIA SANTOS PACHECO
MARIA ALICE DOS SANTOS
MARIA LEA AZEVEDO
MARIA NASARE BENTO DA COSTA

10 NYMPHA AMARAL
11 REGINA ROSARI MUGAYAR GUEDES Fl
GUEIREDO12 SEBASTIÀO MEDI IROS DA SILVA• 3 ZOE DE MELLO SIQUEIRA

MEMBRO EFETIVO P CFP
01 YONE CALDAS SILVAA eleição será realizada no dia 28 de agosto de 1989 das 09 00 às 1 7 00 horas

As Mesas Eleitorais, serão distribuídas em 08 (oito) ZONAS ELEITORAIS instaladas nos seguintes
endereços ZONA I a) PUC ifj Departamento de Psicologia Rua Marquês de São Vicenio n 225 —
Gávea b) Colégio Santa Rosa de Lima Rua Voluntários da Pátria n° 110—- Botafogo c) Universidade
Federal do R o de Janeiro UFRJ — Instituto de Psicologia — Av Pasteur 250 fundos Praia Vermelha, d)
Fundação Getulio Vargas Praia de Botafogo n° 190 — Botafogo ZONA II—Automóvel Club - -Rua do
Passeio rv 90 Centro ZONA III a) Universidade Estàcio de Sâ — Rua do Bispo n° 83 — Rio Comprido
b) Universidade do Estado do Rio de Janeiro — UERJ — Serviço de Psicologia Aplicada — Rua São
Francisco Xavei n 524 10 andar, c) Universidade Gama Filho - Departamento de Psicologia — Rua
Manoel vuorino n 625 Piedade. ZONA IV a) Universidade Federal Fluminense - UFF - Prédio do
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia — Rua São Paulo n° 30. Valonguinho — Niterói, b) Colégio
Estadual Joaquim Tàvora Rua Lopes Trovão s/'n° — Icarai — Niterói ZONA V Instituto de Educação
Rangel Pestana Rua 1 3 de Maio n" 21 8 — Centro — Nova Iguaçu ZONA VI Inspetona Regional de
Petròpolis Rua Paulo Barbosa n 174 Sobreloia Sala 15 Centro Petrôpolis ZONA VII
Associação dos Engenheiros de Volta Redonda — Rua 93 C n° 17 Volta Redonda ZONA VIII
Associação dos Psicólogos do Norte Fluminense — Rua Barão da Lagoa Dourada n° 225 Centro Clinico
Aibert Sabm CamposA MESA ESPECIAL para recebimentos dos votos por correspondência funcionará no dia das eleições
das 09 00 ás 1 7 00 horas na Sede do CRP 05 sito á Rua Paulo Barreto n 86 Botalogo

O comparecimento as eleições é obrigatório para todos os Psicólogos desde que atendam aos seguintes
requisitos a) ter inscrição principal no CRP 05 e que estejam quites com a Tesouraria no que (l<i respeito
aos e*ercicios anteriores bem como em pleno gozo de seus direitos, b) apresentar Carteira de Identidade
Prohssional fornecida pelo CRP 05. c) o voto è secreto e pessoal, intransferível e obrigatório, salvo por
motivo previsto no Regimento Eleitoral

O Psicólogo com inscrição definitiva neste CRP e que deixar de votar incorrerá em multa prevista por
lei

Os Psicólogos cujos domicílios cadastrados no CRP 05 não estejam abrangidos por quaisquer das 08
(oito) ZONAS ELEITORAIS acima discriminadas poderão votar por correspondénca. utilizando material que
será enviado por este CRP observando as seguintes normas 1*) Marque o seu voto na cédula única, sem
qualquer outro smal de identificação. 2') Coloque a cédula assim marcada no envelope em branco
cotando o em seguida aqui também sem qualquer tipo de identificação. 3') Preencha a papeleta com letra
legível os espaços referentes ao nome completo ao numero de inscrição ao CRP 05. á assinatura 4*)
Coloque o conjunto envelope papeleta na sobrecarta (onde consta o endereço impresso do CRP 05)
postando a de forma que a mesma chegue a este CRP até às 1 7 00 horas do dia 28/08. 89

O Conselho Regional de Psicolog<a 5'* Região encontra se diariamente de segunda a se*ta feira á
disposição dos Srs Psicólogos no horário das 09 00 ás 1 7 OO horas para fornecer quaisquer informações a
respeito das eleições a que se refere o presente F.d«taI

Rio de Janeiro 28 de julho de 1989
COMISSÃO ELEITORAL
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Kiszczak (D) c cumprimentai a m < ti to após a sua eleição

Polônia supera impasse e

elege 
'premier' 

comunista

VARSÓVIA — Depois dc quase um mês de
crise política desencadeada pela renúncia do gabi-
netc do nremier Mieczyslaw Rakowski. o Sejm
(câmara baixa do Parlamento) finalmente elegeu
por 237 votos a favor. 173 contra e 10 abstenções, o
novo primeiro-ministro da Polônia: o ministro do
Interior, general Czeslaw Kiszczak. indicado pelo
presidente Wojcicch Jaruzelski. Ao mesmo tempo,
numa medida sem precedentes, os parlamentares
aprovaram a formação de uma comissão extraordi-
nária para investigar as atividades do governo pas-
sado.

A eleição do novo premia deveria ter sido
realizada na terça-feira, mas foi adiada para ontem
devido á forte oposição à candidatura de Kiszczak
manifestada não só pela bancada oposicionista do
Solidariedade, mas também por 13 parlamentares
comunistas e 60 do Partido Camponês (ZSL). alia-
do do Partido Operário Unificado Polonês (Poup.
o PC). Enquanto os deputados comunistas suspira-
vam aliviados e se congratulavam por terem supe-
rado o impasse, os decepcionados parlamentares
do Solidariedade passavam uma lista para apurar
quais os deputados que. com sua ausência, favore-
ceram o candidato oficial.

Aparentemente, os comunistas conseguiram re-
cuperar o apoio dos deputados do ZSL que se
recusavam a votar em Kiszczak por ele estar asso-
ciado à lei marcial que vigorou de 1981 a 1983.

Assim que soube de sua eleição. Kiszczak reite-
rou sua oferta para que a oposição participe do
novo governo e afirmou que vai consultar os lideres -
do Solidariedade sobre a formação do novo gabi-
nele. "Vou falar insistentemente com eles para que
entrem no governo a fim de participar de uma
grande coalizão", declarou o novo pruneiro-mmis-
tro. salientando que sentia na obrigação de acatar
os acordos feitos entre as autoridades e o Solidário-
dade

Mas se o POl'P conseguiu eleger o candidato
de Jaruzelski, por outro lado os comunistas sofre-
ram uma importante derrota no Sejm quando a
maioria dos deputados (206 a favor. 169 contrate
31 abstenções) aprovou a criação de uma comissão
que ira investigar as irregularidades do governo de
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A comissão decidirá se existe fundamento legal
para levar as irregularidades do governo anterior
ao conhecimento do Tribunal cio Estudo, a entida-
de encarregada dos casos contra o governo. O
Solidariedade acha que o governo anterior loi res-
ponsável pelo colapso da economia polonesa du-
rante os nove meses cm que esteve no poder

O novo governo vai enfrentarum pais convul-
sionado pela escassez de bens de consumop e por
uma inflação de três dignos. Os preços dos alimen-
tos. sobretudo da carne, subiram vertiginosamente
na terça-feira, quando foi suspenso o controle de
preços da maioria dos produtos alimentícios.

Czeslaw Kiszczak

De defensor da

lei mareial a

hábil negociador
Varsóvia -

Embora 
considera-

do agora um re-
f o r ni i s t a. Czeslaw
Kiszczak. 63 anos, ain*-
da carrega para muitos
poloneses, a imagem do
homem que como mi-
nistro do Interior nos
últimos oito anos su-
pervisionou a imposi-
ção da lei marcial em
1981, a prisão de Lech
Walesa e outros lidere:-
do sindicato Solidarie-
dade e a dissolução de
inúmeras greves e protestos. Mas com o tempo, o
militar de carreira muito ligado ao presidente Woj-
cíech Jaruzelski, se redimiu. Kiszczak promoveu as
primeiras reuniões de reconciliação com o lider
sindical Walesa após uma onda de greves. Tornou-
se um negociador flexível na preparação das con-
versações que levaram ao histórico acordo fechado
em abril, em mesa redonda, que estabeleceu a
legalização do solidariedade e marcou as eleições
que conduziram representantes do Solidariedade
ao Parlamento.

Como ministro do Interior enfrentou a crise
causada pelo assassinato do padre Jerzy Popielusz-
ko. em 1984. Respondeu com a reestruturação do
complicado aparato de segurança.

Kiszczak loi também chefe da luta contra a
espionagem, subchefe do Estado Maior e mais
tarde chefe do serviço de segurança do Ministério
da Defesa. Desde que assumiu a pasta do Interior,
em 1981. ele membro do Comitê Central e . a partir
de 1986. tornou-se integrante do Politburo.

Ao ser eleito ontem chefe do governo, Kiszczak
estabeleceu como tarefa mais importante de seu
governo 

"a questão de alimentar a nação e encher
de produtos as prateleiras vazias das lojas". Ele
pediu ao Sejm que nomeie uma equipe de cspecia-
listas de todos os grupos políticos para delinear um
programa anti-inflacionário de reformas. Propôs
também o corte nos orçamentos militar e da poli-
cia, uma mmedida há muito defendida pelo So-
lida riedade.

Negros forçam atendimento

em hospitais sul-africanos
Johannesburao—
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JOMANNESBUR-
GO — Dezenas de pa-
cientes negros e indianos,
apoiados por manifestan-
tes que protestavam, fo-
ram atendidos ontem em
hospitais sul-africanos se-
gregados para brancos,
ao mesmo tempo cm que
o movimento contra o
aparilwid iniciava uma
campanha nacional de
desobediência civil.

Cerca de 170 pacien-
tes. de bebês a pessoas
idosas em cadeiras de ro-
da. deram entrada em
hospitais de Johannes-
burgo e Durban para se-
rem tratados. Os funcio-
nários dos hospitais, que
se esforçaram para evitar
confrontos, disseram que
não rejeitariam os que
parecessem necessitar dc
assistência médica. Os casos graves seriam inter-
nados e os demais, depois de atendidos, seriam
liberados.

A policia dc Johannesburgo deteve 12 mulheres
brancas pertencentes a organização feminista anti-
apanheid Black Sash. que participavam de uma
marcha de protesto em frente á Universidade Wits-
watersrand contra a segregação nas instalações
sanitárias. Elas foram soltas poucas horas mais
tarde, depois de prestar declarações.

Na cidade portuária de Durban. mais de 1.000
manifestantes fizeram uma manifestação ilegal per-
to do Hospital Addington. ao mesmo tempo em
que cerca de 120 negros e indianos, orienta-
dos por lideres do alto comando do movimento
anti-scgregacionista. davam entrada no hospital
para serem tratados.

Não se informou de nenhum ato de violência
em qualquer dos oito hospitais escolhidos tomo
alvo de sua ação pelo Movimento Democrático de
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O objetivo <ln campanha é a desobediência civil

Massa (MDM). coalizão de grupos opostos ao
aparihcidque planejou a campanha de desobedién-
cia.

"A partir dc hoje. o MDM considera todas as
instalações sanitárias da África do Sul abertas a
todas as raças", disse o dr. Aslam Dasoo. médico
que ajudou a organizar o protesto. "Como o gover-
no não parece capaz de terminar com o apartheid,
vamos liquidá-lo por eles", acrescentou.
Os protestos eram menores ou inexistentes nos
outros seis hospitais escolhidos como alvo das ma-
infestações, situados nas proximidades dc Johan-
nesburgo e Durban. Os ativistas disseram que al-
guns dos que pretendiam se manifestar foram
detidos pela policia.

Os organizadores do protesto disseram que seu
objetivo não e meramente permitir que alguns ne-
gros sejam tratados em hospitais para brancos, mas
que se elimine o uso da raça como critério para
obter assistência médica.

m EUA tentam evitar
¦ ,1 vj . , _

a desmobilização

de anti-sandinistas

Gilberto Lopes

SAN JOSÉ — Os Estados Unidos vão tentar
evitar um acordo dos presidentes centro-americanos
para desmobilizar os contra-revolucionarios nicara-
güenses. quando eles se reunirem, a partir do próxi-
mo sábado, em Tela. uma pequena cidade na costa
atlântica de Honduras.

A presença dos amiras em Honduras vai ser o
tema principal da reunião, a terceira que os cinco
presidentes realizam desde que, em agosto de 1987,
assinaram o plano de paz para a América Central,
conhecido como Esquipulas II.

Os amtrn.s, uma força militar de uns 12 mil
homens, que hoje permanece praticamente inativa
nos seus acampamentos, na zona fronteiriça de Hon-
duras com a Nicarágua, durante cinco anos tentaram
derrubar o regime sandinista. com o apoio militar e-
financeiro dos Estados Unidos. Agora, seu destino
poderia ser decidido pelos cinco presidentes centro-a-
mericanos, se conseguirem chegar a um acordo sobro
o plano de dcsmobílização dos rebeldes nicaragüen-^
ses.

Esse acordo não vai ser fácil. Os Estados Unidos
não querem ver os cnutriu desarmados antes dc
fevereiro do ano que vem, quando os sandinistas
deverão realizar eleições presidenciais. A Casa Bran-
ca prefere ser primeiro o resultado das eleições, para
decidir, depois, o caminho definitivo de sua política
na Nicarágua.

Mas esse não e o único problema. O presidente de
E.l Salvador. Alfredo Cristiani. da direitista Aliança
Republicana Nacionalista (Arena), vai participar pe-
Ia primeira vez deste tipo de reunião (ele assumiu o
cargo no dia I" de junho). Cristiani quer que a
desmobilização dos contriis seja feita de forma simul-
tánea com a dos rebeldes da I-rente l arabundo Marti
dc Libertação Nacional (l-MLN). que luta contra o
seu governo. Isto complicaria toda possibilidade de
negociação, pois o problema dos amiras. além de
conter um ingrediente internacional que o problema
salvadorenho não tem — os contras mantêm suas
bases em Honduras, e a guerrilha salvadorenha luta
no seu próprio pais—.já foi tema de negociações nas
reuniões presidenciais anteriores.

IX' qualquer maneira, os governos centro-ameri-
canos estão estudando uma proposta detalhada para
a desmobilização dos amiras. cujo objetivo fundar,
mental é conseguir que a maioria desses 12 mil
homens, e suas famílias, voltem para a Nicarágua. O
documento afirma que a repatriaçao voluntaria dos
amiras deve ser a norma, e que só em casos e.uepcio-
nais eles seriam recebidos por terceiros paises.

Os presidentes devem marcar uma data para a
aplicação desse plano e. a partir dessa data, os
aniiras teriam três meses para entregar as armas,
abandonar seus acampamentos, e procurar um novo
destino.

Para a aplicação do plano, esta previsto a criação
de uma Comissão Internacional de Apoio e Verifica-
ção (Ciav), integrada pelos secretários gerais das
Nações l indas e da Organização de Estados Ameri-
canos (OEA), ou seus representantes.

Argentina acelera

a reaproximação

com a Grã-Bretanha

Ma urício Cardoso
Correspondente

BUENOS AIRES — A Argentina deu o mais
largo passo em direção a uma normalização de
relações com a Inglaterra desde a guerra das Malvi-
nas em 1982. ao revogar as restrições comerciais
impostas aos britânicos. Desde o primeiro dia co-'
mo presidente da Argentina. Carlos Menem tem
lançado sinais aos britânicos de sua disposição de
reatar relações diplomáticas e comerciais, deixando
de lado a discussão sobre a soberania das ilhas
Malvinas Ealklands. a razão das divergências entre
os dois paises

Em nota divulgada na terça-feira, o ministro de
Relações Exteriores Domingo Cavallo anunciou a
suspensão das restrições às importações e exporta-
ções para a Inglaterra. A Inglaterra já havia toma-
do esta decisão em 1985 e pedia uma simetria de,
atitude por parte dos argentinos Explica-se assim a
moderada reação do Ministério dc Relações Exte-
riores em Londres, que considerou promissora a%
medida argentina e manifestou esperança de que"'
ela seja complementada com outros passos. "De
nossa parte, não esperamos nenhuma resposta",
disse o chanceler Domingo Cavallo. "Avaliamos a
situação e chegamos â conclusão dc que a suspen-
são das restrições convinha aos interesses argenti-
nos."

O comércio bilateral, que antes da guerra movi-
mentava mais de L'SS 500 milhões, viu-se reduzido
a USS 60 milhões quando foi retomado em 1985.^,
Neste ano. a Inglaterra vendeu LSS 58 milhões e-U
comprou USS 2 milhões da Argentina. O descquilí-g
brio se justifica. Enquanto os exportadores argenti-n
nos tinham de recorrer a complicadas triangulações J
para colocar seus produtos no mercado inglês, os jbritânicos ficaram afetados apenas pela falta dc :
financiamento de suas exportações na Argentina. •
No ano passado, o total das transações chegou a |
USS 116 milhões. A Argentina importava insumos
para a indústria química e farmacêutica e máquinas ;
de alta tecnologia, e exportava carnes industrializa-
das c cereais.

Tentativas — Mais que o aspecto comercial, 1
o gesto do governo argentino tem um valor politico j
em suas relações com a Inglaterra. Este é o primei-
ro passo concreto dado em direção a uma normali-^
zaçáo com seus inimigos de ontem. Menem. que na
campanha eleitoral havia prometido recuperar as
ilhas ainda que a custa de derramamento de san-
gue. afirmou em seu primeiro dia como presidente
a disposição de reatar relações diplomáticas, dei-
xando de lado a discussão sobre a soberania das
ilhas. Os ingleses responderam reafirmando a dis- s
posição dc estabelecer intercâmbio comercial e de
tráfego aéreo. Menem voltou a propor a declaração®
de fim das hostilidades bélicas cm troca da suspen-
são da zona de exclusão pesqueira e econômica em
torno das ilhas, declarada pela Inglaterra em fins
de 1986.

O reatamento interessa tanto a Argentina como
á Inglaterra. Para a Argentina, dificuldades comer-
ciais com os britânicos poderão repercutir em toda
a Europa a partir da unificação do mercado curo-
peu em 1992 Para a Inglaterra, a manutenção dc
sua base militar no Atlântico sul e a assistência aos
SOO habitantes civis das ilhas se tornarão muito
menos dispendiosas se puderem ser atendidas desde
o continente sul-americano. Por enquanto, o blo-
queio imposto pela Argentina e apoiado pelo Brasil
e o Uruguai obriga os ingleses a buscar ajuda em
La Serena, no extremo sul chileno, um ponto do
mapa quase tão isolado quanto as ilhas antárticas

Johannesburgo — Reuters
em



JORNAL DO BRASIL

EUA mobilizam navios de 
guerra 

em direção ao Líbano

r.  analisado por especialistas do FBI . wmmmmmmmmmÊmmmiÊgmfâ&fflÊÊ&Wtíãv i ~
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Rosental Calmou Alvas
Correspondente

WASHINGTON — Os Estados
Unidos mobilizaram ontem pelo me-
nos 14 navios de guerra com grande
noder de fogo, enviando-os para
aguas próximas do Líbano e do Irã,
mas o presidente George Bush deixou
claro que ainda não tomou nenhuma
decisão final sobre que resposta seu
governo dará à crise provocada pelo
aparente assassinato do coronel Wil-
liam Higgins c a ameaça de que ou-
tros reféns americanos serão executa-
dos em Beirute. Por enquanto, Bush
está enfatizando mais um esforço di-
plomatico. Fontes militares disseram
que a mobilização naval é apenas
uma precaução, para que tudo esteja
pronto para o caso de o presidente
optar por algum tipo de retaliação
militar.

Altos funcionários de Washington
têm explicado que a possibilidade de
uma ação militar não foi descartada,
mas continua sendo considerada re-
mota. devido a numerosas dificulda-
des. entre elas a de definir os alvos
mais apropriados. No jargão militar
americano, o principal problema são
os "danos colaterais", ou seja. os
mortos e feridos entre a população
civil, no caso. por exemplo, do bom-
bardeio de bases, campos de treina-
inento ou locais onde se concentram
os terroristas muçulmanos do Liba-
no. que detêm ou detiveram reféns
americanos. Não haveria nem como
proteger a vida dos próprios reféns.

Diplomacia — Apesar da mobi-
lização naval, a Casa Branca está
dando grande ênfase mesmo é ao es-
forço diplomático. O porta-voz da
presidência, Marlin Fitzwater, disse
ontem que não se deve esperar para
breve nenhuma resposta dramática á
situação. Oficialmente, o governo
americano não reconhece nem mes-
mo que o tenente-coronel William
Higgins, do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, esteja morto. A mulher dele.
major da mesma força, reiterou on-
tem um pedido para que os algozes
do seu marido mandem alguma pro-
va de que ele está mesmo morto, pois
considera que o video-teipe não é
suficiente para dar certeza.

A Casa Branca recebeu com satis-
fação uma mensagem do Vaticano,
informando que o papa João Paulo II
aceitou a incumbência de tentar inter-
mediar para que o corpo do coronel
sciu liberado pelos terroristas. En-
quanto isso. informações não oficiais
indicam que são cada vez maiores os
indícios de que o coronel Higgins não
foi morto esta semana, como dizem
os seqüestradores; mas dias ou até
meses atrás. O video-teipe de exatos
37 segundos de duração está sendo

analisado por especialistas do FBI e
do Departamento de Defesa, com au-
xilio de sofisticados computadores,
cm busca de pistas.

Se for comprovado que o coronel
não morreu esta semana, a indisfar-
çávcl tensão que atualmente abala a
aliança entre Estados Unidos e Israel
tende a aliviar. Ficaria claro que o
coronel não foi assassinado em repre-
sália direta á ação do comando israc-
lense que seqüestrou na sexta-feira o
lider xiita Abdul Kareem Obeid. De
qualquer forma, o governo america-
no não se cansa de mandar indiretas
condenando a ação de Israel e até
sugerindo que o xeque seja libertado."Acho que a libertação de todos
os que estão sendo mantidos cm po-
der de outros contra sua vontade se-
ria uma boa coisa", disse ontem o
presidente George Bush. numa im-
provisada entrevista, durante a visita
a Casa Branca do primeiro-ministro
do Bahrain (pais do golfo Pérsico). O
presidente disse que está pesando os
fatos em meio a uma séria dificuldade "
de obter informações precisas c com"o coração pesado".

Indagado sobre a possibilidade de
uma retaliação militar. Bush se limi-
tou a responder: "Estamos plancjan-
do prudentemente." Mais adiante,
chamou a atenção para a peculiarida-
de da atual crise, ao dizer que a situa-
ção "transcende religião, transcende
alianças e se torna um assunto que
preocupa todo o mundo civilizado".
Na noite de terça-feira, ele recebeu
parlamentares para um churrasco nos
jardins da Casa Branca, mas fez um
improviso ante seus convidados, lem-
brando os "momentos difíceis" que o
pais está atravessando. Justificou a
manutenção da festa dizendo que
nessas horas é preciso mostrar, sobre-
tudo. que o pais esta unido.

Apoio — A força naval mobiliza-
da para as proximidades do Libano e
do Irã é composta por embarcações
que interromperam suas atividades
marcadas anteriormente para iniciar
viagem e entrar em prontidão. O por-
ta-aviòes America, por exemplo, esta-
va cm visita a Cingapura. quando o
programa foi suspenso. Junto com
ele. navegam outros sete ou oito na-
vios de guerra. O Curai Sca deixou o
Egito c o Belknap suspendeu uma
visita ao porto soviético de Scbasto-
pol. enquanto o encouraçado lowa
zarpava de Marselha, na França, cin-
co dias antes do previsto.

Uma pesquisa realizada pelo jor-
nal USA Toaay mostra que a maioria
dos americanos (60%) está gostando
do modo de agir do presidente Bush
durante a atual crise. A mesma son-
dagem mostra que 42% são a favor
de negociações, enquanto 38%
acham que os Estados Unidos devem
dar uma resposta militar.
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zarpou cinco dias antes do previstoO encouraçado loiva estava no porto

Ministro defende decisão israelense
Jerusalém — AP

JHRUSALÊM O ministro da
Defesa israelense. Yitzhak Rabin. de-
fendeu seu governo das acusações de
que não mediu as conseqüências do
seqüestro do xeque Kareem Obeid,
afirmando no Parlamento que foram"levadas em consideração todas as
possíveis reações, inclusive as que já
ocorreram e até mesmo algumas pio-
res".

Rabin compareceu ao Parlamento
para responder a três moções de cen-
sura apresentadas pela oposição, e que
foram derrotadas. Ele reiterou a oferta
israelense de trocar os prisioneiros \ii-
tas cm poder de Israel pelos três solda-
dos israelenses e os 17 reféns ocidentais
encarcerados no Libano por facções
guerrilheiras.

O ministro da Defesa reconheceu
que seu governo não promoveu con-
sultas com nenhum outro antes de de-
terminar o seqüestro de Obeid. que
le\ ou uma tlessas facções libanesas a
anunciar, em represália, o enforcamcn-
to do refém americano William Hig-
gins. Mas garantiu que a decisão so (oi
tomada depois de esgotadas, do ponto
de vista de Israel, todas as possibilida-
des de negociar a libertação dos três
soldados.

Esta impossibilidade, segundo Ra-
bin. foi constatada ha um mês ou
seja. uni mês depois de feita a propos-
ta de seqüestrar Obeid Explicou que
Israel vinha fazendo todo tipo de

Corrupção japonesa —
Toshiki Kaifu (foto ao lado), o principal
candidato a sucessão do primeiro-minis-
iro japonês Sousuke l no. admitiu ter
recebido durante cinco anos donatisos
do conglomerado de comunicações Re-
cruit. no valor total de 1? milhões de
ienes Io equivalente a ! 10.000 dólares),
kaifu. atual ministro da Educação, afir-
mou entretanto cjue todas as contribui-
s'òes recebidas foram devidamente regis-
iradas segundo a Lei de Controle de
Fundos Políticos. O escândalo de cor-
rups'ào envolvendo a empresa Recruit
e vários políticos do governista Parti-
do Liberal Democrático (PLD) levou á
renúncia do antecessor de l no. Nobu-
ro I akeshita. em maio deste ano. Ago-
ra. Uno, que assumiu em junho, terá
que renunciar devido a derrota do PLD
nas eleições para o Senado, há duas
semanas.
Guerrilha —' A guerrilha de es-
querda de El Salvador lançou ataques
em mais de 20 pontos do pais. causando
baixas de pelo menos 25 mortos e (eri-
dos. A Frente Farabundo Marti de Li-
bertaçâo Nacional (KMLN) anunciou

Tóquio — AFP

que os ataques são o inicio de uma
ofensiva denominada Todos contra o
governo fascista da Arena (Aliança Repu-
hlieana NacionalistaI. partido de cure-
ma direita que assumiu o governo em lu
de junho. Segundo a guerrilha, a ofensi-
va é em represália ao aumento do preço

dos transportes e â intensificação da re-
pressão contra organizações civis.
Sindicalismo — O mineiro so-
viêtico Teimura/ Avaliam, líder da greve
que paralisou por 12 dias as minas do sul
da Sibéria, mès passado, defendeu a cria-
ção de sindicatos independentes das
agremiações oficiais, controladas pelo
Partido Comunista. Lm entrevista a re-
vista semanal \loscvn Wm. Avaliam
disse que e fundamental para os traba-
lhadores soviéticos lerem uma alternati-
va de organização. "Não podemos ter
apenas mudanças cosméticas I emos que
criar sindicatos novos, pela base . afir-
mou ele.
Desabamento — Fortes chuvas
provocaram ontem o desabamento da
principal agencia dos correios da cidade
soviética de Kie\. L.ipiial da Repúbli-
ca da Ucrânia, matando um au mero
ainda não contabilizado de pessoas, se-
gundo o principal noticiário da I\ da
URSS. o I remya O edifício dos cor-
reios ruiu com um grande estrondo ouvi-
do em todo o centro de Kie\ Segundo a
TV, o prédio, de 30 anos. estava para ser
reformado.
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llabin: conseqüências bem pesadas

ofertas, através de diferentes canais
internacionais, desde que os dois pri-
meiros soldados israelenses foram se-
qüestrados no sul do Libano cm feve-
rciro do 1986. Acrescentou que seu
governo tampouco tem noticias de
um terceiro soldado, capturado no
Líbano pela milícia pró-siria Amai ao
saltar de pára-quedas de seu avião-,

"Foi assim que o governo israe-

lense decidiu permitir
que o Exército detivesse
o lider do Hizbollah no
sul do Líbano, para que
pudéssemos ter cm nos-
sas mãos algo valioso,
com a finalidade dc efe-
tuar uma troca dc prisio-
neiros". disse.

Rabin afirmou que
desde 19S3 Obeid era
uma figura central da or-
gani/ação Hizbollah.
que responsabilizou pelo
seqüestro dos dois pri-
meiros soldados, entre
outros. E avisou: "Ne-
nhuma loucura do Hi/-
bollah ou de outras or-
gani/ações terroristas
nos fará desistir de nossa-
decisão de recuperar
nossos soldados sãos e
salvos."

O chefe da segurança
israelense informou ter negado a
Cru/ Vermelha Internacional autori-
/ação para usita a Obeid, exigindo,
para isto. que esta organização tam-
bem seja autorizada a visitar os sol-
dados israelenses detidos no Libano.
Quanto ao assassinato de Higgins,
voltou a veicular a \crsão oficial is-
raelense de que não ha certeza sobre
se ele foi morto há dias ou a meses.

Irã tentou adiar

morte de refém
O Ministério de Relações Exteriores'

do lrà tentou à última hora adiar a,
execução do coronel americano William
Higgins, mas o pedido foi rechaçado pe-
los' terroristas do Hizbollah, segundo
funcionários dos serviços americanos de
espionagem.

A informação foi passada pelos ser-
viços americanos ao jornal Xcwsdav.
Segundo o diário, dois funcionários ame-'
ricanos afirmaram que a embaixada ira-
niana em Damasco, na Síria, entrou em'
contato com o Hizbollah horas antes do
prazo dado para a execução de Higgins,
na segunda-feira. O pedido teria sido
rejeitado com a alegação de que não
seria possível voltar atrás aquela altura.

As mesmas fontes advertiram que a
informação ainda merece análise, po-
dendo ser interpretada da seguinte ma-
neira: o lii/bollali não é simpático a
chancelaria iraniana e ao no\o presi-
dente do lrà. Ali Akbar Rafsanjani. e
com a negativa pode ler pretendido
contrariá-los. Os serviços americanos
acreditam que o pedido teria sido atendi-
do se tivesse partido do ministro do Inte-
rior iraniano. Ali Akbar Mohtashami,
uin linha-dura que ajudou a criar o Hiz-
bollah.

Acrescentaram, no entanto, que uma
avaliação preliminar tende a confirmar a .
alegação do Hizbollah de que Higgins foi
executado na segunda-feira, e não meses ,
atras, como afirmam ser possível o go-„
verno de Israel e outros.

Em Nicósia, Chipre, a organização
oposicionista iraniana Mujaheddin Jalq
(Combatentes do Povo) acusou Ralsan-'.
jani de ter enviado seu irmão Mahmud
Hashemi Rafsanjani à Sina "para super-
visionar a execução de Higgins . Desdeu
1982, quando quatro iranianos foram
seqüestrados por milícias cristãs no Li-
bano, Mahmud esta encarregado pelo
atual presidente de coordenar os conta-
tos do regime iraniano com o Hizbollah
O governo do Irã. no entanto, e á frente
o próprio Rafsanjani. condenaram cate-
goricamente a execução de Higgins, em
comunicado difundido durante a visila
que o chanceler soviético Eduard She-
vardnadze fez a Teerã na terça-feira.

? O papa João Paulo I! atendeu a
pedido feito na terça-feira pelo

presidente dos Estados l iiidos, George
Bush, em comcrsa telefônica, c inter-
cederá para tentar a recuperação do
corpo do coronel americano William
Higgins. assassinado no Libano pela
Organização dos Oprimidos do Mundo,
que o mantinha como refém desde fe-
\ereiro de !9SX. O subsecretário das
Nações l ilidas encarregado das forças .
de pa/ do organismo, Marrack (ioul-
ding, chegou á cidade libanesa de Na-
qoura com a missão de \erificar sé
HigjÚrç» realmente enforcado e ten-
tar tamht.ni recuperar seu corpo.

CURSO DE TRADUTORES E INTÉRPRETES

Diretor: Daniel Brilhante de Brito.
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AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Companhia Peranaonte dc Energia - COPEI - informa
que a data dc entrega das PropMtt» relativas i concor
réncia acima citada, foi transferida para o dia 14/09/89
(quatorze de setembro de um mil e novecentos e oitenta
o novo), as 15:00 h*.
As Propostas, compostas de Documentação do Qualifica
çòn. Proposta Técnica e Proposta Comercial doverflo ser
entregues por representantes credenciados, na Superin-
tendência de Ohras de Geração, no seguinte endereço

Companhia Paranaense de Energia COPEL
Superintendência de Obras de GoruçAo SOG

Him Voluntários da Pátria. 733 !>" andar
CEP 80020 Curitiba Paraná

TX 41b178 ou 415786 f one (041) 274-2541

Permanecem inalteradas todos as demais disposições do
Aviso (lo LicitaçAo e da Documentação dc Concorrência.
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BARRA

Turmas cm diversos níveis

Adultos c Crutnçíis
cm horários diversos.

Comi' IIbr ;i \ i'-il

Av. Min. Iv;ui I.ins, ()•">()
Tel.: 259-7:U9

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/89

A EMCATUR—Empresa Capixaba de
Turismo S/A torna público para co-
nhecimento dos interessados, que fará
realizar no dia 04 de setembro de 1 989.
às 15.00 horas, em sua sede. na Rua
Barão de Monjardim. n 30. nesta ca-

pitai, concorrência pública para arren-
damento do 

'Centro de Convenções,
situado na cidade de Guaiapan. Estado
do Espírito Santo
Quaisquer informações ou esclareci-
mentos, bem como o edital completo,
encontram-se a disposição dos inte-
ressados no endereço acima, no horá-
rio normal de expediente.

Vitória. 28 de julho de 1 989
Victor de Souza Martins

Diretor—Presidente

Esteja você trabalhando com segurps, planos de
~ ~úde, 

previdência, imóveis, carnês, máquinas e

equipamentos, serviços ou livros. Seja voce

homem ou mulher, jovem ou experiente. O seu

grande momento está chegando.

VEM AÍ UM NOVO PRODUTO. SEM
CONCORRÊNCIA. COM UM PREÇO
ACESSÍVEL A TODOS E UM MERCADO DE

5 MILHÕES DE CONSUMIDORES.

^. iguarde

r no dia 6 de agosto, neste jornal,

um convite que vai mudar sua vida.

JB

Idéias

Os livros,
os autores,
as tendências
culturais.
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EUA mobilizam navios de 
guerra 

em direção ao Líbano

HKiÉRosental Calmou Alves
Correspondente

WASHINGTON — Os Estados
Unidos mobilizaram ontem pelo mc-
nos 14 navios dc guerra com grande
poder de logo. enviando-os para
acuas próximas do Libano e do Irã,
mas o presidente George Bush deixou
claro que ainda não tomou nenhuma
decisão final sobre que resposta seu
governo dará à crise provocada peloaparente assassinato do coronel Wil-
liam Higgins e a ameaça de que ou-
tros reféns americanos serão executa-
dos em Beirute. Por enquanto, Bush
está enfatizando mais um esforço di-
plomático. Fontes militares disseram
que a mobilização naval c apenas
uma precaução, para que tudo esteja
pronto para o caso de o presidente
optar por algum tipo de retaliação
militar.

Altos funcionários dc Washington
tem explicado que a possibilidade dc
uma ação militar não foi descartada,
mas continua sendo considerada re-
mota. dev ido a numerosas dificulda-
des. entre elas a de definir os alvos
mais apropriados. No jargão militar
americano, o principal problema são
os "danos colaterais", ou seja. os
mortos e feridos entre a população
civil, no caso. por exemplo, do bom-
bardeio de bases, campos de treina-
mento ou locais onde se concentram
os terroristas muçulmanos do Liba-
no. que detêm ou detiveram refens
americanos. Nfio haveria nem como
proteger a vida dos próprios refens.

Diplomacia — Apesar da mobi-
li/ação nasal, a Casa Branca está
dando grande ênfase mesmo é ao es-
forço diplomático. O porta-voz da
presidência. Marlin Fitzwater, disse
ontem que não deve esperar para
breve nenhuma resposta dramática á
situação. Oficialmente, o governo
ámericano não reconhece nem mes-
mo que o tenente-coronel W illiam
Higgins. do Corpo de Fuzileiros Na-
\af>. esteja morto. A mulher dele.
maior da mesma [orça. reiterou on-
tem um pedido para que os algozes
do seu marido mandem alguma pro-
va de que ele está mesmo morto, pois
considera que o video-teipe não e
suficiente para dar certeza

A Casa Branca recebeu com satis-
façào uma. mensagem do Vaticano,
informando que o papa João Paulo 11
aceitou a incumbência de tentar inter-
mediar par.i que o corpo do coronel
seja liberado pelos terroristas. Fn-
quanto isso. informações não oficiais
indicam que são cada \cz maiores os
indícios de que o coronel Higgins não
foi morio esta semana, como dizem
os seqüestradores, mas dias ou até
meses atras.'O video-teipe de exatos
37 segundos dc duração está sendo
analisado por especialistas do f-BI e

do Departamento de Defesa, com au-
xilio de sofisticados computadores,
em busca de pistas.

Se for comprovado que o coronel
não morreu esta semana, a indisfar-
çável tensão que atualmente abala a
aliança entre Estados Unidos c Israel
tende a aliviar.. Ficaria claro que o
coronel não loi assassinado em repre-
sália direta à ação do comando israe-
lense que seqüestrou na sexta-feira o
lider xiita Andul Karcem Obcid. De
qualquer forma, o governo amcrica-
no não se cansa de mandar indiretas
condenando a ação de Israel e até
sugerindo que o xeque seja libertado.

"Acho que a libertação dc todos
os que estão sendo mantidos cm po-
der dc outros contra sua vontade se-
ria uma boa coisa , disse ontem o
presidente George Bush. numa im-
provisada entrevista, durante a visita
a Casa Branca do primeiro-ministro
do Bahrain (pais do golfo Pérsico). O
presidente disse que está pesando os
latos em meio a uma seria dificuldade
de obter informações precisas e com
"o coração pesado".

Indagado sobre a possibilidade de
uma retaliação militar, Bush se limi-
tou a responder: "Estamos planejan-
do prudentemente 

' Mais adiante,
chamou a atenção para a peculiarida-
dc da atual crise, ao dizer que a situa-
ção "transcende religião, transcende
alianças e se torna um assunto que
preocupa todo o mundo civilizado".
Na noite de terça-feira, ele recebeu
parlamentares para um churrasco nos
jardins da Casa Branca, mas fez um
improviso ante seus convidados, lem-
brando os "momentos difíceis" que o
pais esta atravessando. Justificou a
manutenção da festa dizendo que
nessas horas é preciso mostrar, sobre-
tudo, que o pais está unido.

Apoio — A força naval mobiliza-
da para as proximidades do Libano e
do Irã c composta por embarcações
que interromperam suas atividades
marcadas anteriormente para iniciar
viagem c entrar em prontidão. O por-
ta-aviòes Amcríca. por exemplo, esta-
va em visita a Cingapura. quando o
programa foi suspenso. Junto com
ele. navegam outros sete ou oito na-
\ios de guerra. O Coral Seu deixou o
Egito e o Bilknap suspendeu uma
visita ao porto soviético de Sebasto-
pol. enquanto o destróier /<mu zarpa-
va de Marselha, na França, cinco
dias antes do previsto.

Uma pesquisa realizada pelo jor-
nal ISA Toaay mostra que a maioria
dos americanos (60%) está gostando
do modo de agir do presidente Bush
durante a atual crise. A mesma son-
dagem mostra que 42.% .são a. favor
de negociações, enquanto 38%
acham que os Estados Unidos devem
dar uma resposta militar.
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O destróier ' louii' estava no porto de Marselha e zarpou cinco dias antes do previsto

Ministro defende decisão israelense
*' JoruSHlèm — AP

Jl Kt SAl í M O ministro da
Defesa israelense. Vitzhak Rabin. de-
fendeti seu governo das acusações dc
que não mediu as conseqüências do
seqüestro do xeque Karcem Obeid.
alimiando no Parlamento que foram
"levadas em consideração todas as
possíveis reações, inclusive as que já
ocorreram e até mesmo algumas pio-
res".

Rabin compareceu ao Parlamento
para responder a tres moções de cen-
stira apresentadas pela oposição, e que
foram derrotadas Ele reiterou a oferta
israelense de trocar os prisioneiros \n-
tas em poder de Israel pelos tres solda-
dos israelenses e os 11 reféns ocidentais
encarcerados no Libano por facções
guerrilheiras.

O ministro da Dclesa reconheceu
que seu governo não promoveu con-
sultascom nenhum outro antes de de-
terminar o seqüestro de Obcid. que
levou uma dessas facçõe> libanesas a
anunciar, em represália, o enforcamen-
to do refém americano William Hig-
gins Mas garantiu que a decisão so foi
tomada depois de esgotadas, do ponto
de vista de Israel, todas as possibilida-
des de negociar a libertação do- ties
soldados.

Esta impossibilidade, segundo Ra-
hin. loi constatada ha um mes ou
seja. um mês depois de feita a propôs-
ta de seqüestrar Obeid Explicou que
Israel vinha fazendo todo tipo de

I

Corrupção japonesa —
Toshiki Kaifu (foto ao lado), o principal
candidato a sucessão do primeiro-minís-
tro japonês Sousukc l no. admitiu ler
recebido durante cinco anos donativos
do conglomerado de comunicações Re-
cruit. no valor toial iic 15 milhões de
ienes i(i equivalente a 110.000 dólares).
Kaifu, atual ministro da Educação, afir-
mou entretanto que tmlas as contribui-
ções recebidas foram devidamente regis-
iradas segundo a Lei de Controle de
F undos Polilicos. O escândalo de cor-
rupeão envolvendo a empresa Recruit
c vános políticos do governista Parti-
do Liberal Democrático (PLD) levou á
renuncia do antecessor de L no, Nobu-
ro Takeshita, cm maio deste ano. Ago-
ra. Uno, que assumiu em junho, terá
que renunciar devido á derrota do PLD
nas eleições para o Senado, ha duas
semanas
Guerrilha — A guerrilha de es-
qüerda de El Salvador lançou ataques
em mais de 20 ponlos do pais, causando
baixas de pelo menos 25 mortos e feri-
dos. A Frente Earabundo Marti de Li-
bertaçào Nacional (EMLN) anunciou

Tôquto — AFP

que os ataques são o inicio de uma
ofensiva denominada Todos cunirn o
\!o\rrno fascista tia Arena (Aliança Repu-
blicana Nacionalista), partido de e.xtre-
ma direita que assumiu o governo em 1"
de junho. Segundo a guerrilha, a ofensi-
va é em represália ao aumento do preço
dos transportes e à intensificação da re-
pressão contra organizações civis.

Pouso arriscado — l !m Boeing
737-400 lez um pouso de emergência on-
tem na cidade americana de Grcensboro
Ca rol i na do Norte, com o irem dc ater-
nssagem avariado, mas as 107 pessoas a
bordo escaparam ilesas () Boeing, que
vinha de Washington, se aproximava
do aeroporto internacional de Douglas,
na cidade de Charlotte. quando o trem
de aterrissagem enguiçou Ele se dirigiu
enião à vj/inha cidade de Greensboro.
euio aeroporto è melhor equipado. As
rodas esquerdas ficaram imobilizadas na
descida e uma das asas bateu no chão. Os
passageiros saltaram pelos tobogãs de
emergência.
Desabamento — Fortes chuvas
provocaram ontem o desabamento da
principal agencia dos correios da cidade
soviética dc Kicv, capital da Republica
da Ucrânia, matando um número ain-
da não contabilizado de pessoas, se-
gundo o principal noticiário da 1 \ da
l RSS. o I'remva O edifício dos cor-
reios ruiu com um grande estrondo ouvi-
do em todo o centro de kiev Segundo a
TV, o prédio, de 30 anos, estava para ser
reformado
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VOZ, FALA, ORATORIA,

INIBIÇÃO, IMPROVISO,

Prof Simon Wajntraub CULTURA GERAL
Venha «princfcr • argumentar »ob

prMaáo numa platéia hostil, mescla-
da oe alunos novo* com os antigos,
sendo eetee o» provocadore» (Execu
trvos, Empfesanos. Políticos. Prolissio-
nais Liberais. Univorsitanos c Cnanças)
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Rahiti: conse<iüências bem pesadas

ofertas, através de diferentes canais
internacionais, desde que os dois pn-
niciros soldados israelenses foram se-
qiiestrados no sul do Libano cm leve-
reiro de I Acrescentou que seu
governo tampouco tem noticias dc
uni terceiro soldado, capturado no
Libano pela militia pró-stri-a Amai ao
saltar de para-quedus de seu aviao

"| oi assim que o governo israc-

ense decidiu permitir
que o Lxército detivesse
o lider do Uizbollah no
sul do Libano. para que
pudéssemos ter cm nos-
sas mãos algo valioso,
com a finalidade dc efe-
tuar uma troca de prisio-
nciros". disse.

Rabin afirmou que
desde 1983 Obeid era
uma figura central da or-
ganizavão Hi/.bollah.
que responsabilizou pelo
seqüestro dos dois pri-
meiros soldados, entre
outros. L avisou: "Ne-

nliunia loucura do II:/-
bollah ou dc outras or-
gani/acòes terroristas
nos Iara desistir de nossa
decisão de recuperar
nossos soldados sãos e
salvos "

O chefe da segurança
israelense informou ter negado a
Cruz Vermelha Internacional autori-
/ação para visita a Obeid. exigindo,
para isto. que cm.i organização iam-
bem seja autorizada a visitar os sol-
dados israelenses detidos no Líbano
Quanto ao assassinato de Higgins,

. vo.lu.vu a. veicular a versão oficial is-
raclense dc que não lia certeza sobre
se ele foi morto ha dias ou a meses.

Irã tentou

morte de refém
O Ministério de Relações Exteriores

do Irã tentou à última hora adiar a
execução do coronel americano William
Higgins. mas o pedido loi rechaçado pe-
los terroristas do lli/bollah. segundo
funcionários dos serviços americanos de
espionagem.

A informação foi passada pelos ser-
viços americanos ao jornal Scwsilay,
Segundo o diário, dois funcionários ame-
ricanos afirmaram que a embaixada ira-
numa em Damasco, na Siria. entrou em
contato com o Hi/bollah horas antes do
prazo dado para a execução de Higgins.
na segunda-feira. O pedido teria sido
rejeitado com a alegação de que não
seria possível voltar atras àquela altura.

As mesmas fontes advertiram que a
informação ainda merece análise, po-
dendo ser interpretada da seguinte ma-
ncira: o Uizbollah não é simpático a
chancelaria iraniana c ao novo presi-
dente do Irã. Ali Akbar Rafsamani. e
com a negativa pode ter pretendido
contrariá-los. Os serviços americanos
acreditam que o pedido teria sido atendi-
do se tivesse partido do ministro do Inie-
rior uaniano. Ali Akbar Molitashami.
um linha-ihira que aiudou a criai o Hiz-
bollah

Acrescentaram, no entanto, que uma
avaliação preliminar tende a confirmar a
alegação do Hi/bollah dc cjne Higgins foi
executado na segunda-leira. e nao meses
atrás, como afirmam ser possível o go-
verno tle Israel c outros

I m Nicósia. Chipre, a organização
oposicionista iraniana Mtijaheddin Jalq
(Combatentes do Povo) acusou Rafsan*
jani de ter enviado seu irmão Malimud
llasliemi Rafsanjani a Sina "paia --iiper-
visionar .i execução de Higgins Desde
l')S2, quando quatro iranianos Ioram
seqüestrado'- por milícias cristãs no Li-
bano. Mahniud esta encarregado pelo
atual presidente de coordenar conta-
los do legime iraniano com o Uizbollah
O governo do Irã. no entanio. e a licnie
o propno Rafsanjani. condenaram cate-
goncamenle a execução de Higgins. em
comunicado difundido durante a \isita
que o chanceler soviético l.dtiard She-
vardnadze fez a leera na terça-feira

[ | () papa João Puulo II atendeu a
pedido íiilo na lerça-feira pelo

presidente dos I stailos l ilidas, George
Itusli. em ennuTsa telefônica, e inter-
cederá para tentar a recuperação do
corpo do coronel americano William
Hiügins, assassinado no l ibano pela
Organização dos Oprimidos du Mundo,
que o mantinha como refém desde fc-
HTcirn de 11>HK. O subsecretário das
Nações l ilidas encarregado das forças
de paz do organismo, \larraek (.mil-
din^, checou à cidade libanesa de Na-
qoura com a missão de mificar se
Hi^ins fi»i realmenle enforcado e (en-
lar tamlkin recuperar w corpo.
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Turmas cm diversos níveis
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C.G.C. 76.483.817/0001-20
USINA HIDRELÉTRICA SEGREDO

RIO IGUAÇU - PARANA
CONTRATO S-14B - EQUIPAMENTO DE

CONTROLE DIGITAL
AVISO DE PRORROGAÇÃO

A Companhia Paranaense dc Energia COPT.L - inlorma
uno a (lata rio entrega (Ias Proptwta» relativas .Vconcor-
fòncia acima citada, foi transferida para o dia 14/08/89
(qnalor?e ric setembro de um mil o novecentos <• oitenta
o novol, as 15 00 h*.
As Propostas, compostas flp Dncumentacáo dn UuflMica
Ci',o, Proposta Técnica p Proposta Comercial rinveráo ser
cntrovjocs por representantes credenciados, na Superin-
tendência de 01 >r<->•, de Gorai,.10. no seguinte endereço

Cornjwinhia Puranncnsc de l.nmgia COPf L
Sujmrinfendéncio de Obras dc GoraçÀo SOG

Hua Voluntários da Pátria. ?33 S" andar
CEP B0070 Cuiitiba Paraná

1 X 41b1 /8 ou <11b7W> Eonc (041) 774- 7M1

IVrmnnoconi innltoradas todas as demais disposições do
Aviso f 1«- l k «taçao e da Documentação de Concorrência.

AVISO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 01 89

A EMCATUR- Empresa Capixaba de
Turismo S;A toma público paro co-
nhecintento dos interessados, que fará
realizar no dia 04 de setembro de 1989.
às 15 00 hotas. em sua sede. na Rua
Barão de Monjardmi n 30, nesta ca-

pitai, concorrência pública Data arren-
damento do Centro ei" C. • vütct•••>.
situado na cidade de G j ar a par i. í stado
do Espirito Santo
Quaisquer informações ou esclareci-
mentos, bem como o edital completo,
encontram-se a disposição dos mte-
ressados tio endereço acima, no horá-
rio normal de expediente.

Vitória, 28 de julho de 1 989
Victor de Souza Martins

Diretor - Presidente

Esteja você trabalhando com seguros, planos de

lúde, previdência, imóveis, carnês, máquinas e

equipamentos, serviços ou livros. Sejavoce

homem ou mulher, jovem ou experiente. O seu

grande momento está chegando.

VEM AÍ UM NOVO PRODUTO. SEM

CONCORRÊNCIA. COM UM PREÇO 
^ _

ACESSÍVEL A TODOS E UM MERCADO DE

5 MILHÕES DE CONSUMIDORES.

, Aguarde

<no úia 6 de agosto, neste jomtS

um convite que vai mudar sua vida.

JB

Idéias

Os livros,
os autores,
as tendências
culturais.
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0M& AGROLUR LTDA.COMPLEXO DE BEiMEFICIAMENTO
DE CEREAIS

(Locali/adj na Regiío Sudene Norte dc Minas
,.>m Isenção dc Imposto Jc Rendai

Montes Claros Ml >
OI \: 10 Oti «9 III >K V WOOnorai l'K\l <!..•

Platina. 33 Prado B Hte (Auditório do Pj'àaodo\ Leilõci)

ANTÔNIO I I KKI IK \
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MARCO X. I I KKI IRVProposto

Hum 180 DHtritolnduttrial, Montes Cltroi/MG. com ine total dtt3.296m íendoI Situado a . . henefic amento de cereais e depósito para produtos benef cudoi,980m d» contt,u,da. comç, pfl« pfr. hen' ç» e com aipxidado dcr oon ' ri., irv i mnitru >do cot ga ptes para beneticianienro oe cewi r uvpwiu —
fnf^L '.p7óprZ^Tpsfi benJ&»m,% de fruts,. c/3 c*mr». fn» pbmatensgem. com cidade Jc

nu6,\l' rl.Trfí. forca Pljlâforma para carga e descarga poço artesiano protundidfde !6Cmtt cap
L' " .  » inostn itx rantin/Ê alniarnentojt instalações p/a<moxanfado, escritório e

^taZíWrt,S 
• 'caT^PTr^^^

limpeza Writ^wrr 6 (j 3p0 4 gruniciorêí c/elevadores Zaccana Triettr selecionador de
^txi 30 s^ asMoras Oclon/o de limpe™ chave de comando empacotadora de

çrSos Zjccar a no^. mietrAmca embalagens 1 2 e 5 *o 8 selecionadoras San ma k, sendo 6< mod AZ
mS^^zIÍÒo-2Se°e?mn' MSWOuaZ de comando p,'funcionamento das selecionmioras 'compre*

, nirefrujeracSj do s \> Almo.aniaon contendo pecasp 'repondo Imoto-cs. fusn/tu.sores turbina P e ge balança rodoviária Fillorola eletrônica e manual cap 60

FILMES NO AUDITÓRIO DO PALÁCO DOS LLILÒCS B HTB-MG FONE <0311 3oo Ci55. ^
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nm.Sibadohavcni novo capitulo com um excru- A'ddadc 

dc Ancra dos Rcis nao podc conli- « >J it^r /" / / /'¦ ./;\ \
ciodercliraciacoordcnadopcloExcralaAnEraL Acdad Qm. "C%jV>f '' 7,/k^- 1

 J
vem uprcsenlando. lancando ondas de pamco a uma Popula*,o » "cmlo 1 

VH^V /¦

populagao dc 120 mil habilames dc Angra do carcnlcs 
que mi- w N- Vl

Reis mas ate aaora ninguem. ncm da duei.aoda clos hncn ile enwreao na > Vftb? « \ \.\ ». >51^^ ll •
usina. nem do Excrciio. foi capa/ dc minqiiili/ar 

= 
pma 

^ 
regiao cmbuscn^cmprc^. J|^^VA A

m nns o Fxercito. que dcveria scr apenas um dos mento basico e ascstradasquca j$/jf / f Ad /
panici panics do piano, c nao o coordenador gcral esltio ?-»— facidcmc mor-cra S -V .-C^f5. hA - - -

nao o divulua para conhccnucnto dc lodos os a * to. ^ 
fgf> Jo q„, </ -4f-

intercssados. e nalural |l|s7 „adjcme cm si. Alcm dislo. fatal iransparcn- ^^£22. ^
zas continuem no ar. yuanuo nou\L ui^ ¦ 

, .1.,, luioridadcs cm relagao ao
acidente com ccsio cm Goiania. a popula<;ao as - l , . . 

eniCrRcncia. Scgundo dissc um major ——¦———^

Cartas  
f | ||g n

Quasc 
° 

SX OTo™adpo^laTiXc°taWl"p 
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_

de Gotania t nada lc\a a tar que . 
: uuilomctros. E111 contrapartlda, a aha dire- Surprccnd.dos c.nn a maicru.ru; A prclensao dos propr.cu.nos inenor aescnvoh.mcnto. o Brasil la

mo aovernamcntal tenha tornado proudukia I qui J rptiruh d'lli cm noucas horas. blicada na pag. (> do Caderno ( tdadt 1C conl a prova legmma do proprie- aquclcs sistcmas dc
r 1 excrccr uma fiscali/a^ao riaorosa sobre 0 uso de gao da usina scna retirada aan an pouta do JORNAi. „„ brasil dc :> S9. d,dL, acabcn. co.n .« latos mvcndio.s ^ - »o 

dc que precisa. Dcvcm eicsra excrttr . ":es 
n0 uras,| £ scm- lsto equivale a dizcr que 0 piano c mais piano para dcscJ;imos t|.,r ,u>sso dcpoimciuo co- quc costumciramcntc sao pubiieados b;mcos bases dc dados amw/e-

matenais radiatlN OS e nuclei • . pl-ihnr-i l: 'I nooulacao? ino prcsidcnic da Sociedadc lcstalo//i cm jornais. usando lao-somcnic a \cr- res jc 1 tis informavocs. scniprc
pre a partir dc um acidente, isto C dcpois de quail O . >¦ 

^ I Q mjslcrioso do Hrasil. a maior c mais antipa msli- saoauiontaria c inconipcicnte da I or- CI\rjquccit|os 
pC"ia pesquisa basica mul-

. , • 1 urinrln i irresponsabllidadc jacobrou Alcm distr . I r" ' mi^ao \oliada para au-ndinienlo ao i.icap que so intitula dona dc tudo. interdisciplinar Assim. por exem-aco ntcc . q 1 1 
autoridades saem piano, estabelece que 0 Exercito I tea rcsponsa |ONcni por,ador lte ddiacnaa mem,. num ClMnpieio dcsnspcno ao don.m.o 0 

pioneiro banco dc dados cau.10-

campo paw toniar puividencias iniilcis. Ncslc sc- 
?pc^lod^=nlo^ J-STSirSr^. 

t 
B„a„

\™;TTJT«U cm ,,,0 c a KT/.rrS locais onde eslarao ' 
^SSSSZZttZ

sceuraVada popular de uma cidadc. Mais dc onibus Cabe a Pjclcnura. X^apc-

niv tpcnico carantiu que a hipotcse de acidente nu- le\ar a populate at _ P - . , , iumo atraves da i.ba qui. dtssc /,";s4eEB|K • ,sauuus miucepoucas bibi.otccasun. tccimo Laranuu qui 
fisc-ili/ada cao O problcma e que a Preleitura nao tern como do se imuiu conosco cm tao cles.u,. f ¦ a >; .

clear all C impossncl. por sU a usina h,er 
O Pinsoortc dos moradores. missfio. Cira^as ao cncam.nhamcnio Ouiro cxcmplo niotivadi'r rol

por scis especialistas cm engenharia nucluir. que la/ ^ 
» - P ^ ^ „nn,r,(|ir,vs ainda nao resolvi- | atraves dc coincmos, tcmos toda u ^likzr^SSr 

anrcseniadu por esse jornal. quando
tf-cl'uv lodos OS dias\alvulas, bombas, geradorcs Lnlim. sao as contrac <, 

f bnlhante sequcnca dc str\K«s. colli «. ..  3'-' **>1 |,a dias. locali/ando o caso da moder-touos os uu. ,ii i- 
m tanibem se pensa\a das da usina Vaga-Lume. Tambem nao fora inscn.ao no mcrcado dc irabaiho dos ^ B.wSotcca Central da t'nicamp. in-

CqUipamcntOS clctri lllcOS. . T. 
¦ ' ¦. vmn-inirHl-n; IVIS outras usinas. embora ainda aprendi/.es que prepaiamos altaUu S-MV J> lormou uue esta se mtegrara com 0

assim em Three Mile Island, nos Estados Lnidos. cquauc 11- ,..,riin r.vti'ral e emnresas /andocprofissionah/ando. X. sistem. Di dog da California, forma-
„m chernobvl na Uniao Sovictica. A tristc rcali- haja tempo para que L0\crn0 feder P - • Du.nic deste quadro. queremos . .. do 

r w bases de dados.
, , , - ¦ 1 

t-..|iv,s cientificas SC no- cstrangeiras contribuam linancciramcntc para majs uma ve/alirniar mdependente dc A conipra feita pclos proprietaries N quesiao, portamo. nao c pro-
dade demonstrou que as falhas - rP<;r,i„p.-m 

de todos cstes problemas paralelos dc- cnventuais prohlcmas linancciros u,m |igllll„ltiaije juridica atraves do nanK.nlL. SMe, Sim.adcraciotializar
dem produ/ir. devido a lalhas humanas c\ata reSOlUQi ¦ . . | usin is No caso qucm hojc em dia nao OS tein que Bcpistro de Imoveis de I lanaltina dc inaximo o nosso sistcma nacional
:0 ,.1S0 de Chernobyl, onde as pessoas correntes da propria existcncia das usinas _ino uso nfl0 

podoinos. ncm d, loMg,.. pensarna Qk^  ,950 c 3431. Qucrcm ^ Xmavao >. cxistentc. (...) Fran-
• ¦ .• Iac 'Ii'lministradores dc to- de Anara 1. 0 caso mats concreto. cn U uma ccssai,;,o das atividadcs de um orc.u „„ proprieiarios. atraves do Dirctto dc Santos — Rio de Janeiro,

morreram pela mercia dos adininistrauoas uc .1.»y 
nrodu?cm-sc muitas diividas como a LBA. ao lado de quem m* R,' ' 

. dl/CI ., rerracap. que a le, «•'*«
mar a providencia imediata de evacuar a popula- piscada « • I 

retirada coiocamos para lousar-ihc .1 atuasao , ( m;ijs forlc aL.aiHU, com a redemo- (.oticursado.-. da CL1'
- „;r .,m,|nnl,»" pouca energra. Pcrgunta-se. como sera rc 11 ac Nliri0 Ciustavo Basbaum. prt-sidente. uall/ai.ao do pals, c posianamos dc Kiostaria dc alertar o Dr I'au-

9 0 
V1,' ! -,(i,nte de C'hcrnobNl se nrodu/.iu cm populayao na hipotcse (ainda que remota) dc aei- soc-iedade ivstai,.//, do Bras.l - K.o Icmbrar que hi'jc c.xistcm no pais uma Mandarino. prcsidcnic da C'ai.xa
Mas 0 acidente dc LllUnop) I SC prouti/iu de Janeiro. C„„M.tt.i«ao c ICS ledcrais. Se cm ,.con6mlca Fcciorai. sobrc o ultimo

plena era da peresiroika. resultando disto qu.e 0 Ucllte. Sai'lde Brasilia dcsrespeitam o dirc.to dc pro- concurso publico reali/ado pela CLE,

Incidente a Bordo

]SJ 
0 «¦" cdnad0 

iwSnld, 
°dcpois o 

dever dc 
'respci'la 

r'a aukwiffic do'conlaldantc' "L 'l>() IIHASI1. scm .. ",ii

,™ma c i^lm ^c sc A empafia Pariam=n.ar nao c deploravcl apenas J'i!Z KSSfSTr «S3?XZ

m" nl'cve 0 dcpulado km Manins. mmbcm do con, a alccacJo do duilo. Dr N-f.
PMDB e dc Mato Grosso do Sul. Nao quis sequcr dcsrespcito CStao no eomportam . nao rcprcscnu. P^;ui,;jL'nl^^ a^, nal ...n certo ar de l.bcrdadc A capau- 1K4: Kslad0- n3o somos ncm lludld0s
anartar a discussao cntre 0 scu eolega parlamentar no. e nao no mandato. ^SS^dono da Sem.c. q'..c t..m- m,pcdc com uma PrcM«io dc quando r 

.ra

e ocomissariode bordo. num episodio que atrasou o senador c lider do governo eoi pi bem 
asfixui os medicos c a incdunia ac0ss0'a loucura total Suas opinifies s o u z c4 r a % e 1- i s' (B a") 

f C °S ^

»m line linr is o voo dc Cuiaba para Brasi- intinatia dc todos OS 106 passagciros prciudiuldos Niio reconhccemos autoridadc no rcli- ^ao luminosas c transparenics, e yssim '

lia 0 senador sc rccusou a rcstabclcccr a posn,"ao •potoPlllraso. Racbeu a manifeswao do desagrado ''"J', 

vertical do encosto da sua poltrona. 1 elas normas quaIulo. csgotada a carga dc prcpotencia. ctdeu rt.,amcnlc P.,ra a sua decadeneur V!- ^</t. sullili. ( Edson i on- ^ 
ltini!ir 50% >mis ja estare-

internacionais de seguranga de voo. 0 coman- ,-inuiiante da ncutralidadc hostil dos passagci- son Senise. med.co - K.ode Jam.ro. tl.n,|,c_ Ni,croi (KJ). mos na h,peri,dlacao. Acho que csta-
dante do aviao e a maior autoridadc a bordo. irnl ldos com 0 atraso. "0 

problcma e dc voces IVvidnu'ia (,a>a propria m„s „a hipcrmilacao. Po.s o prcco dq

soberano nas com a Vang", anunciou 0 senador que exigia s, ^^
do lider do govcrno ao eumpnn , . rpijpeito ao abuso que quena praticar. 0 problcma contnbui reiigiosamcnte sobre accnic (inanceiro) que reajustou a mi- 0.20 bora, passou para NCzS 2. O au-
comandante Barbosa Gomes (\00 4^1 de vailLl n,,rm.is <!.• <;pi>ur inca dc voo Os dez salarios-autononio. Nunca recebi nha prcstacao dc linanciamcnto uno- nicnio 101 dc 0() „. .

1, in n .ivi in MO nitio de manobra c 101 era dele, com as normas de seguranga uc v. i. 
feccbo sobrc 0 quc paguei. biliario scm que c t.vcssc obtido o t ma sugestao ao smd.co e kw

recondu/ll 1 < 1 
nassaaeiros dcsccram. 0 senador cam cm si e de- O govemo nunca pagou o que de- correSPondentc reajuste em meu sal,I- do l\)lo I: translormar todo O csp. c

pessoalmcnte tratar com 0 senador I ->• 'lte 
,nill.lf1n tllie ficurava alio- ve ao INI'S (cerca de 23 hilhocs de ;.u, , ;.mbro.me que cm nosso contra- do prcdio em estacionan cnto po.s tc-

Saldanha Der/l nao declarou dc micio a sua sembarcou do \00. 0 del utade q d61ares. Oil mais). Portanto. todos OS l0 como cm Uldos OS que hojc sao rao mais lucro explorando-o. I edro S.

rnmiu-MO de sCIiador mas sc rccusou a acatar nimamente entrc os 106 passagciros mantcyc-sc apoSentados e pensionistas vem sendo assinados. esta previsto que^so dcvcra Kalil— R.ode Janeiro.

ordem do comandantc. que dcpois dcinutilncgo- incognito antes, durante e dcpois do incidente. 
j ^Vuaic'os parados' 

|,a 
i^opt^^irdo reajuste saianai obu- i;stou sendo assaitada! Ha uns

ciacao exiaiu a retirada do passagciro. O espi- .\valitui corretamcnte 0 grau dc irritat,'aO dos ClCI- [:sla na hora dos aposcntados c do Hecorro. ent.io. ao Banco Central dols meses o preeo do estac-ionamentp
ritn hi»lirnso uue nao C prerrogativa do mandato 

' 
n irl tmentaa'S e entendcu que cntre pensionistas — e Tuturos aposcntados. Jo Brasil Para quc. atraves de sua divt- no Polo 1 Madurcira era dc NC A

nto DellCOSO. quc iutu e 1 , lores corn OS pariamtntaics. c c _ Lrentes. conbccidos e anugos -- de s.-10 dc fiscal,/acao bancana. interlira 0.20 hora. Acabado o congelamcnto,
parlamentar. mantcvc-se no proionumcnte ue 

^ c outros a linha divisoria nao devc ser 0 ,V()larcm C0nNC,entemcnte lias proM- urgcntcmcntc nessa ilegalidade prati- passou para NC/.S 0.75 hora; dcpoi|
episodio mesmo diantc do rcprcscntante do l)Ae resnonsabilidadc que 0 par- mas eleivocs. O melhor sena anularcm cada pclos agentes. no caso um agente para NCzS 1/hora: cm seguida NC/S
C" ner/i sacou a cartcira para alcear quc. prmlcgio. mas a rcsponsa n u.ui OS votos. dando assim uma demons- klicr!^ |.50/hora e no dia 25.-7 passou para(J senador Ucr • 

rp«npinrin lamcntar tcm a obriaatjao dc dcmonstiar. I tracao de coerenca. nao colocando no No meu casoespecifico, aprescntc. NC/.S 2 hora
Como Cldadao, tinha dircitO dC ser respeitau . governo 

quem ir;i conl.nuar a nos rou- { . Nueroi (RJ) da CI.I-. aos cuida- Imquanto os shoppings oferccem
. ^ bar Lhius James Mohr — Niteroi dos ila gercnte Sra LuciaMencses.no estac.onaincnto gratuito para atrajr

nmnAim I lllPTltP <K-"- pra-/o previsto pela circular doBaccn. clicntcs. o Polo I sc csmera cm ttfastaf
I ylllllCll [Kilido de rcvisao dc reajuste da pres- i0s. Maria l*a R. do Amaral — Rio dc

/-contra as prewsocs alarmislas. a I'rcvidcncia (: oca. -

S,s^'n r ssz r-rr.:'So s^s,r^ 
•&*'££  ,»£™.

adopio da isonomai salarial para os aposcntados mcorporou o Banco Nacional da H.ibna^o, cm _ »-

comribuiu para o saldo incspcrado. Mas uma 1986.. Os pnzos dc i-mnrc 
foram dos x*" ~'larea<l"

inMlisp nriis nrolunda das contas mostra que permanencia na rede bancana scrnpre lori Vas. gramas ao cinpenho da iquipi lun Qu ! 
com minha absoiv^ao no Superior

NCzS 130 milhocs loram arrccadados a mais cm niais elaslicos.

junho apenas com o ganho financeiro provo- dos. Os prazos eram tao y . 
..Hrirarn no reco- dene... msis.e en, aboc.mh.u¦ «> cma cx.c0mpanheiros dc caserna. o

rMflu nrl i nuidMnci nos recolhimcntos que algumas instltui(,0cs Se esptcializaram previdenciano. a Inn dc desuar scu 
-; mesmo tern por finalidade "auton/ar

• 
Nun,a indaciio acclcrada como o pais csla Ihimemo

vivendo. e dever dos administradores publicos ZC- gens na aplicagao >mnri'stimos de c.ar o bom desempenho do lapav ( mente aos rccrutas I'ardados que estc-
1 r pela melhor protecao possivel para os impostos curtissimo prazo. nos chamados cmprcstimos de Amaur>. M„racs Ahcs-R.o dc Jane- Jmno 

periodo de mi.itar
!rnntnhilicoes p tr tflSCUS No caSO dos impos- hot money (um a c.nco dias). S»»rvi<,'» df inlorm.u.ot S Jobrigat6r.o nas Forgas Armadas, me-

C as conlr buit,ocs pa . jesouro Anlicados 
cm programas habitacionais c de l)ireit(, dc dofesa Oportuno o artigo do jorm. .sta djanlc aprcsentacao de passe espec.n-

Nacional deuTprotecao ao dinheiro do publico saneamcnto dc llnalidadc social, os rccursos do A materia 
phtoda 

no jornal f tev Ajo 
em24/7 

c° 'sendo 
assim. r«ca bem claro que s6

pcrmanentemcnte. a falta de agilidade do setor dispersado na CD • Ln S ,rno o imovel esta construidocm « J;1 <* . mais prccisava era de um Jimp5c a uma parccla mais oobre da

publico na sua administragao financcira. Numa atuanal do FGTS esta prejudicada dc ;3 hectares. Jej^amena 
^"tur^ ^ jnfonnavao, utm sodcdade. quando sens i.ihos vao

conjunluradeinllacaodiiiriana faixadc lub.cada d,Cixa^

IrtbSs* KWK tarn commando par? o «amc das comas do FOTC 

cam ao lapas rcprcscnu,m uma Iranslcrcnca bril- mcdida indispcnsavcl para JJXSSdWiSr KS *«»». <* SZTFJSffiS,
tal de renda do credor para 0 devedor. minima aos mats t C mil Oes c muuo bonito. mas no caso cm ques- nho c;ir^or!^ 

d;ld"ir^ .m.derno e ra- Knaro-'camara Municipal do Rio
() simples encurtamento dos prazos de paga- nao basta. E prcciso que a Ca.xa hconcimita^cac tSo sc lra,a dcca tdc• da Bauew. valid., um^ 

^ jnforma(;-0 ,ic Janeiro.
mento pelas cmprcsas (do dec.mo dia util ao dia 10 ral proteja adcquadamcntc os cot.stas da inflaj dc 

unla rcslde„. i m sistcma dc informa^o com As corta5 ser6o se^.onodes parQ pubi«.

d0 mi's scguinlc) c., D. — ST

KZ rrSST com a burocracia ,« »» iSSTtSK i!$ ™ 
1

rninisira com descaso os rccursos publicos e de seus recursos na Prcvidcnca e no Fundo de Ga- 
acima do tnd,, ,ntcgrar_in^^

icrccirosquc lhe saoconfiados rantia.
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Mário de Andrade:

a solidão escolhida

Moacir U prneclí de Castro

Em 
junho de 1938, com quase 45 anos.

Mário de Andrade veio morar no
Rio de Janeiro. Alugou um apartamento
nu rua Santo Amaro. 5. esquina de Catete.
Èm julho de 194(1 mudou-se para Santa
Teresa, onde viveu até o começo do ano
stguinte, quando voltou para São Paulo.
Da sua nova moradia trata o trecho que sc
sègue, extraído do meu livro Mário de
Andrade — Exílio no Rio, a ser lançado
ainda este mês pela editora Rocco. O que
me justifica a transcrição são duas passa-
gens de cartas (inéditas) do lider do Mo-
oernismo. dirigidas a sua mãe, cm São
Paulo. Quem conhece notará como o esti-
lo de Mário se transforma aí inusitada-
mente, como ele se deleita na descrição da
paisagem carioca cm tons quase "classi-

çps". caprichando para agradar a velha
senhora, dona do seu maior carinho.

O apartamento da rua Santo Amaro
era razoavelmente confortável, embora
pequeno, mas tinha inconvenientes: o ha-
rulho. a facilidade das tentações para as
saídas noturnas ate a Tabcrna da ülona
lògo embaixo, a excessiva exposição aos
que apareciam sem avisar A primeira
idéia de mudança nasceu de dificuldades
financeiras, quando se viu ameaçado de ter
de v iver apenas com a renda dos artigos. A
incerteza do momento o levou a pensar
ractancolicamcnte em distribuir coisas pe-
ias casas dos amigos e se instalar numa
daquelas abomináveis pensões do Catete."Vai ser o diabo esconder de mamãe o
meu caso. e e isso que me penaliza", co-
mentava.

As previsões
pessimistas não se
confirmaram Re-
splvido o problema
funcional com a no-
meação para o Ins-
titulo do Livro, pò-
de ficar mais
sossegado, mas con-
tínuou firme na
idéia de mudar de
pouso, escolheu
Santa Teresa, lugar
lindo, com seu casa-
no encarapitado no
morro. Não sc11a
mais seguro que o
Catete. mas a segu-
rança nào era preo-
cupaçào dominante
no Rio daqueles
ano*

l m julho de
1940. alugou casa
na Ladeira de Santa
Teresa, número 106.

deiro assombro. Vejo a Cinelàndia. o ae-
roporto e uma escola dc Marinha, ganha-
da ao mar. que dc noite parece um imenso
navio. E depois das águas, Niterói e como
fundo a morraria da Serra dos Órgãos,
com o Dedo de Deus apontando. Uma
coisa sublime.

A outra paisagem que me vem pelo
delicioso terracinho coberto que tenho no
fundo da casa é mais humana. Da pras
vertentes ocidentais do morro de Santa
Teresa, todo ele montadinho dc casas e
para o plano vasto do centro da cidade. É
um mundo dc casas c casaròcs terminais,
sempre com morros ao fundo. L numa
aberta dos morros, lá no último plano,
sozinha, branquinha. no alto do último
morro. N. S. da Penha, que brilha de
manhã. Porque o sol nasce do lado da
paisagem marinha e sc põe do lado da
outra, de forma que dc manhã, quando me
levanto, me banho, mc visto, estou vendo
a paisagem humana, me enchendo dc sen-
timentos humanos. Mas. de tarde, é a pai-
sagem teatral que fica iluminada pelo sol.
Às vezes, então, a nitidez é tão grande, tão
absurda, que chego a distinguir casa por
casa. no longe vasto de Niterói. Dc noite,
então, com as luzes, tudo fica assombroso.
Mas ainda prefiro a paisagem humana que
fica como um musgo cinzento bordado dc
milhões de luzes. Fico horas inteiras dc
pura contemplação extasiada, nào me
canso dc ver L sei que nào mc cansarei
nunca, porque jamais me cansei dc olhar
meus quadros, meus marfins c as coisas dc
que gosto. Apenas eu olho. mc extasio,
mas parece que nào penso. £ e isso mes-
mo. fico sem pensamentos encadeados,
recebendo apenas pelos olhos o que as

paisagens me dão,
só com um último
plano, quase in-
consciente c sem
clareza, dc idéias
sossegadas. I isto
me descansa ex-
traordinariamente.
a Senhora nào mia-
gina. E como a soli-
dão é imensa. não
há barulho nenhum,
apenas ruídos lon-
gínquos que chegam
da cidade c da baia.
eu Jurmo como ja-
mais pude dormir
no Rio. sonos pesa-
dissimos. gordos,
compactos, imensa-
mente bons"

Em outra car-
ia a mãe sem este
belo trecho:"... É uma de-
licia esta minha soli-

"Felizmente 
para

quem se mteressa
em reconstituir u

vida de Mário no

Rio. o telefone
interurbano

naquele tempo era

uma aventura feita

de trovoadas de
estática.

Escreviam-se
cartas."

Tinha concluído definitivamente que não
era homem de apartamento, c sim de "ca-
sí e muro". Casa pequena, para mais nào
dava o dinheiro, mas que sossego' Uue
vista' Solidão e beleza, era o de que preei-
sava. Chegava-se lá por uma escada de 2K0
degraus, ou pelo bondinho romântico mi-
bre os Arcos, m-ie parava perto. a MX)
metros (cifras dele I 1 inha um pe de ma-
rvacá florindo no jardim e mangueiras,
jáqueiras e mamoeiros no quintal do m/j-
nho. Os pias iam Ia roubar frutas e não
sabiam o que pensar daquele homenzarrão
dc rohe dc i luiKibre a lhes piscar um olho
cúmplice

O calor. ali. se torna mais suportável,
apenas "um veludo \ent.ido". naquele co-
rpeço de primavera Dona Mana, a cm-
pregada, o acompanha, com seus quitutes,
sua limpeza, suas atenções para o patrão
que adivinhava estar sempre as voltas com
sofrimentos mistenosos

Era uma solidão escolhida, como a
<k! mia os outros tinham dificuldade de ir
Ia. c ele tinha facilidade de ii aos outros
Egoísmo, sim. mas um egoísmo de que
carecia para sossegar seus "pensamentos
sombrios".

felizmente. para quem sc interessa
cm reconstituir a \ida dc Mano de Andra-
dc no Rio. o telefone interurbana• naquele
tempo era uma aventura tcita de trovoa-
tias de estanca e enigmas sonoros, pot isv
raramente usado Escreviam-se cartas, e
iijs cartas ficava o testemunho t omo a
ftguinte descrição, lesta paia a mãe em
São Pau',"As paisagens são maravilhosas A
da frente da casa da pra baia e o porto
Esta e mais bonita como teatro um verda-

RELIGIÃO

dão. Só dc longe em longe passa alguém
descendo a ladeira. Todos escolhem outro
caminho mais lacil. com isso a ladeira vive
deserta So cm frente, num terreno baldio,
tem uma espécie de vagabundo que traba-
lha enchendo um saco enonne. com trapos
e papeis usados, que ele rccolheu das latas
de íi\o. de madrugada.

Quando chega ali pelas duas horas,
o saco já esta pronto, e o v agabundo
desce a ladeira com ele na cabeça E
então o silencio e a solidão ficam imen-
sos. ainda mais alargados pelo simnho
do convento das freiras do Carmo aqui
perto, que bale de quatro em quatro A
minha casa se enche das minhas visitas
Vem a Senhora, se assenta bem entre as
almofadas que a Liddy Chiafarclli meu
deu e fica conversando Madrinha tri-
cola do outro lado, muito contente por-
que estamos todos em casa, e ninguém
v.ii hoje ao cinema. Vem Oncida c se
queixa do serviço. Nem o Saia e conta
casos bons de sc discutir Entram Lur-
des e as crianças, Carlogusto vermelho
do sono que dotmiu. Tcrcsinha cada vc/
mais delicada e graciosa Largo do livro
gostoso e me demoro olhando o retran-
nho dela. Então chega o Paulo Maga-
Ihães e conta muito em segredo que o
governo vai cair amanhã mesmo. Io-
dos ,

L. n.i mesma cart.i, mais um la-
mento dc saudade: ".So mesmo quando
penso apenas na Senhora è que a tristeza
me bate mais profundamente Oh mi-
nha Mãe. que tempo estamos perdendo,
de vivermos mais juntos um do outro
1 uma pena."
* Escritor e jornalista

Os desmandamentos

Dom Murros Barbosa *

¦fT amos comentar, caro leitor, nào
;V os Dez Mandamentos que
Deus. na sua bondade paterna, nos
quis dar por Moisés (imbora fosse-
(nos capazes dc dcscob|i-los aos pou-
Cos com a simples luz di razão), mas.
isto sim. os desmandospu desmanda-
hientos dc um padre que os deseja
destruir L isto usando um folheto
dominical amplamente distribuído
enue os fiéis de muiías igrejas do
Brasil, seja por conivincta dos res-
pcctivos párocos, seja a pretexto de
que é o mais barato Prefere-se lan-
çíí mão dc uma folhl dobrada em
úuutro. já não tao nccíssana quando
3 missa passou a ser cm português.
apes.tr dc uma cohinl dc catequese

sem; rc cm profinda divergén-
c,.j ¦ .. :e e ensinado, sempte
£ pur t''da parte, pelo ria 211s te no * •! 1 ~
ei;1- v!a kreu

Conforme prometi aos leitores, sempre que justificável, publicarei aqui o funcionamento da Justiça, no que nte

FmP22 12.88, comentei a prepotência e o exibicionismo do produtor da toe Globo, João Carlos Daniel. Em
21.02.89, este processou-me por calúnia, injúria e difamação. Em 31.03.89, meu advogado, Dr. Ihdio Moura,
defendeu-me nos seguintes e breves termos:

1)U KS \ |'RK\ IA EM FAVOR DO
JORNALISTA MILLÓR FERNANDES

MM JUIZ.
Deve-se ressaltar, de lo|w. que d leitura da pc>;a de lis ^ S

traz-nos a nítida sensação dc ser a queixa mais uma explosão de
afetadas suscctibilldades do que. propriamente, o pedido de uma
qucrela judicial

Mais por um especial c pessoal respeito ao Judiciário (que
sempre impediu as iniciativas dos poderosos contra a sua indepen-
dente alividadcido que por receios da revelia, c que o qucrelado vem
a V.Eva. dizer o seguinte

sta correta a queixa ao qualificar o defendente como jornalista,
embora, para colorir a acusação c tentar indiciar inexistentes exces-
sos. qualifique-o, na narrativa, como humorista, apenas

ti do proprio de tendente o trecho a sepuir transerto. publicado
no n < da revista Pif-Püf. no escuro junho do ano dc l('W. em que
defendia ic hoic o defende) a ati\ idade profissional dos jornalistas ao
comentar decisão da Suprema Cone Americana, que declara

II direito do jornalista <»i Ji:cr o i/iu bem emende. absoluto
definitivo, totnl "c não precisar ser baseado cm provas senão as dc boa
fc O debate publico ilcvc ser sem imbtçòes. robusto, amplo c pode c
deve incluir obstnupii j \eenu ntes. aiwimas >c:i > cáusiu io c ,m"
desagradáveis com respeito as pessoas dos homens públicos ou seu.s
atos . t sanção (outra o jornalista deve ser a da opinião publica e
através da lei. quando luar provada de maneira irrefutável a intenção
dolosa.

Como o defendonte. lambem a doutrina assim entende \ cja-sc
D.irev Arruda Miranda m t omentanos a Lei dc Imprensa. \ ol II.
p)fw. I dn Rcostas do^ tribunais
Jornal ou Periódico cuias irônicas nào possam ter aihistuidadi qut

os latos narrados comportam c o interesse social esta d exigir, c
tmonccbivcl num regime dcmoi ratieo O medico, quando lanceta
um tumor ou pratica a ablaçào de um tecido mortii numa úletra
fagt Ji nua.na o ia: com o inluilo«/< expor apurulèneia a tnfec(ào o
Jcgcneresíciuta celular mus sim pura impedir a progressão do
processo inteu wsn ou de degenerado Do mesmo modo o iornalisla
honesto que narra o fato que expõe a verdade, que revela o t rime. mais
não Ia: do que uma laparotomta dos costumes, visando a fins terapeu

tiai-sociais alertando a ealeimdudi para c\itar o mal da lontamitia-
iiin. Como imio mundo, o jornalista pode errar ou exagerar, e ale ser
iniusto. porem \e nào den\a do animus narrandi para o insulto
pewnil lircunslúmia essa tvrijitvdu iclu iKUli ilào ha lalar-st cm
crime

Separe-se. de logo. da critica crônica a possibilidade da eusten-
cia do elemento subjetivo necessário ao delito Os fatos com que
contou o jornalista nào são negados, mas. na visão do querelanle.
mal interpretadas as entrevistas, as fotografias etc.. Hm verdade, o
que surge claro da crônica incriminada e estar o qucrelado apenas
cumprindo su.i atividade profissional, sua função social de apontar,
a comunidade. .1 existência da moral. ou. ao menos, de um conceito
de moralidade, talvez preocupado com a constatação feiia. meio
século passado, por Rui Barbosa, c que. hoje. mais contundente se
torna

Todas ui . uses. portanto. 1pie pelo Hraul c\iào passando, e que dia a
dia sentimos creu cr acclcrmlamenie a crise polima a crise etomimi-
ca a 1 riu financeira, nào u'm a ser mais do i/uc unlomas cxlerioriza¦
çòcs parciais, manifestações revcladoras dc um estado mais profundo,
uma suprema crise a crise moral

Ressalte-se. outrossini. que o querelanle. nas entrevistas mencio-
nadas na própria queixa, e chamado de "O Poderoso (hcfão da
maior rede dc comunicação do pais. 1. como tal. capa-de-revista. c.
por conseqüência, um homem publico. O qucrelado desconhece o Sr
João Carlos Daniel!

I ao defendente. como jornalista, cabe talar t.imbcin da postura
do homem público, para di/er ao cidadão- comum, ou ao menos
lembrar, que não somos muçulmanos, nem ricos, para termos mil
mulheres; que o uso da cocaína c proibido por lei. e devemos ter
cuidado para evitar mfeli/es e despropositadas metáforas, no mini-
mo; que não somos russos nem homossexuais (o erro de semântica na
leitura — pelo querelanle — do texto incriminado, e grotesco!) para
ficarmos adotando a sua moral. e. por lim. para lembrar que as
liccneiosas cores da Globo não são as mesmas mas de lodo opostas

cores da realidade nacional -\ queua. por tudo. ha que ser
reteitada 1 I o que será medida de perfeita justiça
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-AMANHÃ PÜBUCAMOS A ££CÇ£AÒ PO.TUIZ SERGtO

ta/

O que

da

'não' 
se deve esperar

soeialdemocracia

(iiistiivo II. li. Franco *

artigo de Aloisio Teixeira, reccn-
 temente publicado tJB. 22 7 89).

tra/ unia série dc teses polemicas acerca
tias políticas fiscal c dc financiamento
do setor publico na atual crise cconó-
nnca brasileira Seu argumento princi-
pai c o dc c]uc as dificuldades ora cn-
frenladas pelo setor publico não são dc
natureza fiscal, mas financeira O autor
enfatiza que o problema verdadeiro não
e o déficit mas a divida, ou mais prcci-
samente a divida interna, que deveria
ser "equacionada" pois se presta única-
mente a proporcionar 

"mecanismos es-
peculativos dc valorização patrimonial
dc meia dúzia dc potentados cconòmi-
cos" (sic) O argumento é. portanto, o
de que a cruzada contra o déficit publi-
co — hoje uma (quase) unanimidade
nacional — c fundamentalmente equi-
vocada, pois o estado "já cumpriu a sua
parte" (sic) e esta com suas "finanças
depauperadas" Por fim, aparentemente
irritado com o diagnóstico da crise tis-
cal brasileira contido no parecer do
deputado Josc Serra (PSDBi ao projeto
da Lei de Diretnzcs Orçamentárias
(LDO). Teixeira apresenta a estapalnr-
dia idéia dc que, ao definir-se pelo com-
bate ao déficit público, a Social Demo-
cracia Brasileira alia-se com "a elite
predatória e autofágica" (sic). o que.
segundo o autor, sugere que a voca-
cão da socialdemocracia e o passado c
que dela "nada sc pode esperar". O
artigo, cm resumo, contém diversos
equívocos c mistificações que levam a
uma sugestão inteiramente irresponsá-
vel — o "equacionamcnto" da divida
interna — c a um ataque infundado e dc
motivação nitidamente partidaria a So-
ciai Democracia Brasileira. Vamos exa-
min :r esses equívocos em detalhe

I m primeiro lugar, existe algo de
alarmante Via sugestão de que o pro-
blema do setor público não e fiscal,
pois leva .1 que sc pense que as coisas
csessencialmente correias nesse ter-
reno Discordar desse diagnóstico ob-
vi.u icnic não significa assumir posturas
liberais, ou aliar-se ao "pensamento
conservador", basicamente porque
existe muito mais coisa entre o libcr.tlis-
mo c ,1 fisiologia rasgada que hoje se
pratica do que imagina o Sr. Teixeira.

Um segundo lugar, parece suspeita
essa dualidade entre o fiscal e o tinan-
cciro. entre o dclicit c .1 divida, pois
esta nada mais representa do que deli-
cits acumulados Sumir com a divida
(abstraindo-se. por ora. d.is trágicas
conseqüências dessa mágica) sem solu-
cionar o descontrole fiscal vigente signi-
fica basicamente recriá-la rapidamente,
sendo portanto uma estratégia tola c
nustificadora dc saneamento Imaneei-

Lm terceiro lugar ha que se tratar
das propostas que naturalmente sc sc-
guem dos argumentos sugeridos pelo
Sr Teixeira. Parece bastante claro que
o autor imagina alguma forma de con-
fisco ou imposto, ou. para us.tr um
termo mais popular, um calote sobre a
divida publica interna. O oviriuglu hoje
funciona como um enorme dique repre-
sando um processo dc desmonetizaçao
que dc outra forma faria os 6U bilhões
de dólares ai alojados fluírem para ati-
vos especulativos, mercadorias, esto-
ques, etc. Assim, qualquer ataque a dt-
vida publica significa, na verdade,
provocar uma hipcrinflaçáo em um cur-
to espaço de tempo. Custa a crer. mas a
sugestão do Sr Teixeira dc "equacio-
nar" a divida interna nada mais signifi-
ca do que uma maneira dc tcrgiver-
sar a proposta sangüinária da
"hipcrinflaçáo já". Como conseqüência
do calote do Sr Teixeira, deve evapo-
rar-se uma parte significativa da rique-
za financeira da economia, que vale
algo como um PIB e meio, trazendo
conseqüências imprevisíveis. Transfe-
rèncias dc riqueza dessa ordem se ob-
servam. por exemplo. 11a Alemanha de
Wcimar. no contexto dc uma hiperin-
fiação onde sc sumiu com a divida ín-
terna disso resultando a miséria de mui-
tos e. cm ultima instância, um
realinhamento eleitoral que trouxe o
nazismo ao poder. Ê simplesmente in-
conccbivcl que se proponha uma barba-
ridade dessa ordem

Hm quarto lugar cquivoca-sc o Sr.
Teixeira ao sugerir que o owrnifiht sc
presta apenas aos ganhos especulati-
vos dc "grandes grupos nacionais e
multinacionais" tsici O que o inchaço
no ou'? expressa e o fenômeno da des-
monclização. isto e, que os agentes eco-
nòmicos preferem alocar sua riqueza
cm ativos nào-monetános quando a in-

fiação c alta A demanda por moeda é
negativamente afetada pela inflação,
como todo economista deveria saber, e
isto nào sc deve ao lato dc a economia
ser composta de especuladores, ou em
função do comportamento dos grandes
uriipos empresariais, mas porque os
agentes econômicos atuam dc forma
racional, defendendo suas rendas e ri-
quezas da inflação.

Lm quinto lugar, a assombrosa
idéia de que o governo 

"já cumpriu a
sua parte", pois nào tem recursos para
cumprir seus compromissos, reproduz
exatamente os argumentos do próprio
presidente Sarnev a esse respeito, em
entrevista recente. O fato de o governo
Sarnev sc abster de eleger itens especifi-
cos de despesa para serem cortados
força os ministros da área econômica a
obter um mínimo de equilíbrio nas con-
tas públicas através dc expedientes de
controle do caixa — atrasos dc paga-
mentos e dc liberações dc verbas. Com
esta política de "só gastar o que sc
arrecada" o governo ganha no ovor com
os atrasos de pagamentos, fazendo as-
sim incidir uniformemente sobre o con-
lunto dc suas rubricas de despesa o
sacrifício que deveria ser imposto aos
beneficiários de gastos improdutivos.
Hospitais, universidades e a merenda
escolar, por exemplo, que nào deveriam
estar sujeitos a cortes por qualquer cri-
terio minimamente racional dc alocação
de dispêndio público, são sacrificados
para que sc mantenha andando, por
exemplo, as obras da Norte-Sul As li-
nanças públicas estão caóticas justa-
mente porque o governo do presidente
Sarnev não tez nenhuma espécie de
aiusic fiscal digno deste nome.

Lm sexto e último lugar, tendo em
vista que a socialdemocracia brasileira
não se alinha com as teses exóticas
do Sr. Teixeira, é natural que estejamos
cm lados opostos e é compreensível sua
ira contra uma vias poucas peças res-
ponsáveis de legislação fiscal dos ulti-
mos anos, a Lei de Diretrizes Orçamen-
t.irias Temos também uma divergência
séria sobre onde efetivamente se situa o
passado. Ao explicar algumas dessas
diferenças este artigo procura esclarecer
o leitor sobre o que nào sc deve esperar
da socialdemocracia
* Ecoriornista. profossor da PUC-RJ
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sc tornando um autor moralista, que
reconhecia a existência do bem e do
mal e os ululantes conflitos das almas
que renegavam sua origem divina.
Ainda no domingo passado o Dr
Roberto Salvador Scaringella.
anos. presidente do Conselho Macio-
nul do Trânsito, dizia em entrevista
ao JB preocupar-se com o crescente
anestcsiamento das pessoas diante
dos acidentes (mais dc um milhão por
ano). "Lias digerem qualquer trage-
dia. como essa de Thomaz Henrt-
que Fúria." Sc realmente a popula-
çào acaba aceitando a balbúrdia do
tráfego, os efeitos perversos da telex 1-
são. o desmantelamento da família,
as trapaças dos políticos corruptos, a
grande miséria do povo cm contraste
com as mordomias dc tantos, como
esperar uma possível mudança1 O
desrespeito pelas normas legais, a to-
i.il impunidade. •> .ipi.tuso das pro-
prt.is v ::m 1- _jU'. u.ic.iri; rs seq ies-

Mes ;• h"s. adnii!,is,V<
pelo» Bafgmats e j cia petuiai te be-
n.nicrètkta dos h ;h ,-os - tudo issu

com que .1 única ict respeitada
pelo brasileiro >cja a de (jerson. que

ganhou tanta publicidade: tirar van-
tagem cm tudo

A única esperança seria a Igreja
com sua moral inabalável. Mas eis
que alguns dc seus ministros, com a
conivência ou a indiferença da nobre-
za. clero e povo, passam a solapar os
Dez Mandamentos em tom debocha-
do, cm seus desmandos teologais ou.
num trocadilho, desmandamentos.
Deus manda, e eles desmandam

Como denunciei em crônica
quinze dias atras, o padre do referido
folheto abole inteiramente o sexto
mandamento, que a Igreja veio for-
mular. após a pregação dc Jesus, de
um modo muito mais perfeito: 

"Não

pe\.ir contra a castidade" Neste ter-
reno. não existiria nenhuma norma
objettva L declara cinicamente, em
face do drama de tantas almas que sc
esforçam por cumprir a !et dc Deus:
"Quem e inteligente, nào pergunta;
quem e prudente, nào responde' I e-
li/mente. i;ir,.i »oni.ii: 1 depois da nos-
s.i crônica. Dom José \ cioso. Bispo
dc l'cr 'poiis c q pertence aBirupo
dos hsj verJadeiun ente !»/'»<•*
11a 1 c o Mpitkad-- d.t palaxr >. grega).

corrigiu, com mais autoridade e ciên-
cia que eu. os softsmas do mesmo
padre, que sc diria uma das per-
sonagens do curioso romance recém-
aparecido O Grande (ottiplô, em tor-
no do que Paulo VI chamou "autode-

moliçào da Igreja."
L eis que no .IB do dia 2^ dou

com a manchete ( nt muro manda¦
mento e a explicação: Padre afirma
que o roubo feito pelos pobres e aben-
çoado". Graças a Deus. vemos que os
proprios leigos começam a reagir, o
que constitui aliás obrigação dc qual-
quer cristão, quando verifica que cs-
tão a ensinar-lhe algo inteiramente
discordante da doutrina tradicional
da Igreja T rata-se. 110 caso, do arqui-
teto Percival Puggina. 44 anos. catòli-
co praticante, que sc espantou com o
texto que lhe propunham, ao partici-
par da missa cm Passo I undo. cidade
gaúcha. Chegou a telefonar para a
tditora do lolheto. Lsta explicou que
o texto tinha de ser entendido a luz
dos outros do mesmo padre E quem
não os leu? L se leu. nào seriam do
mesmo jaez daquele que comentei e
Dom Josc Vcloso demoliu aqui tam-

bem. no JB' Percival Puggina, que
esta longe dc ser desses leigos que sc
tornam simples bois dc presépio, pu-
blicou então, no conhecido Correio
lio Povo. 11111 artigo que ainda nào li.
"condenando a compulsão irreveren-
te c destrutiva da coluna do folheto:
Roubo ou Justiça'.'

Sem dúvida o roubo em certas
circunstâncias, como a dc quem rou-
ba para matar a fome, deixa de ser
roubo, o que se aprende até no mais
singelo catecismo. Mas nào se pode
fazer desse principio uma norma gc-
ral. sem explicar o que se entenda por
pobre e sem aludir ao modo correto
de transformar a sociedade por uma
justa e esclarecida participação na
política, que é justamente a missão
dos fiéis, enquanto cidadãos, e nào
dos padres e bispos.

SOTA O Grande Complò, dc
J.C Castro Rtos. foi publicado pela
Lditora Edicon. Rua Itapeva. 85.
01332. S P A Nordica acaba de lan-
car Traição a í^re/a. do Pe. Joe ar-
doso
* Escritor membro da Academia 8ras'lei•
ra de Letras
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da Câmara

Luiz Orlando Carneiro *

AC 
à 111 a r a

dos Dcpu-
tados terá. nos
próximos dois
meses, a chance
definitiva dc rc-
fazer uma tina-
gem muito com-
prometida na
primeira fase da
atual sessão le-
gislativa. O presidente Paes de Andra-
dc. herdeiro da liderança incontestável
dc Ulysscs Guimarães no dia-a-dia da
Assembléia Constituinte, não conseguiu
até agora impor a autoridade que dele
sc esperava, tendo em vista sua longa
experiência parlamentar.

A Câmara cassou o mandato de
dois deputados gazeteiros, prepara-sc
para punir mais um e passou a obrigar
os outros a assinar o ponto. Mas. cm
matéria de performance, continua deve-
dora. No semestre encerrado, funcio-
nou para valer sob a pressão das medi-
das provisórias do Executivo, na, base
dc esforços concentrados dc três dias
por semana c dc acordos precipitados
de lideranças. Quanto à legislação ne-
cessária para dar mais vida á Constitui-
çào. o Congresso aprovou, apenas, a lei
definindo os serviços essenciais e dispo-
siçòcs sobre o atendimento as necessi-
dades inadiáveis da comunidade duran-
te os períodos dc greve.

O presidente Paes dc Andrade não
garante que as 33 leis ordinárias c nove
complcmentares. por ele consideradas
prioritárias no processo dc rcgulamcn-
taçào da Constituição, venham a se;
discutidas e aprovadas ate o fim desta
terceira sessão legislativa da atual Lc-
gislatura. Mas afiança que a Mesa da
Câmara nào terá a iniciativa de propor
o recesso a partir dc 15 de setembro.

O projeto de regimento interno da
Câmara dispõe que a ausência do parla-
mentar será considerada como "missão

autorizada", no caso de sua participa-
çào cm campanha eleitoral por período
a ser fixado na época própria em reso-
Iuçào especial de cada Casa dc até 60
dias antecedentes às eleições gerais
Nào e evidentemente o caso. já que as
eleições para o Congresso estão marca-
das para o próximo ano. Ainda segun-
do o regimento interno, parlamentar
escolhido para cargo eletivo do Poder
Lxeeutivo pode ser dispensado a partir
da data da convenção partidária que o
indicar. Quer dizer, não se pode cobrai
a presença no Congresso dos parlamet
tares diretamente empenhados na aluai
campanha presidencial. Mas os que nào
disputam a presidência ou a viec-presi-
dência da República têm de assinar o
ponto.

O primeiro grande problema que a
Câmara enfrenta para levar a cabo o
que terá de ser um extraordinário eslor-
ço concentrado c a falta de acordo, pelo
menos ate ontem, em torno do novo
regimento interno. Entre outras coisas,
as lideranças têm de decidir se a Casa
passa a ler 12 comissões técnicas, ao
invés das 16 existentes (sem talar na
Comissão Mista do Orçamento).

Como se sabe. a nova Constituição
deu ás comissões, em razão da matéria
de sua competência, a faculdade dc
"discutir c votar projeto dc lei que dis-
pensar, na forma do regimento, a com-
peténcia do plenário, salvo se houver
recursos dc um décimo dos membros da
Casa".

Em tese. portanto, as comissões —
depois de votado o novo regimento -

poderão aprovar projetos de lei, sc um
crupo de 50 deputados nao exigir o
pronunciamento do plenário Não e de
se supor, no entanto, que a maioria das
matérias que, por terem sido polêmicas,
tiveram seu detalhamento transferido
para leis complcmentares ou c rdtiianas.
tenha sua discussão e votação restrita as
comissões técnicas.

Só para se ter uma idéia, os proje-
tos de lei definindo a pequena propne-
dade rural c as disposições sobre os
meios de financiar seu desenvolvimento
chegam a 19. Os casos e condições dc
incorporação ao salário, para efeito dc
contribuição previdenciána c consc-'
guinte repercussão em benelicios, dos
íianhos habituais dos empregados, já
merecem 14 projetos de lei.

O presidente da Câmara, que pare-
ee imbuído de um real espirito de mis-
são. fez parte do seu papel. Distribuiu
aos lideres os 42 assuntos da C. onstitui-
çào (32 leis ordinarias e nove comple-
mentares) que lhe parecem prioritários,
com base nos 176 projetos de leis de
iniciativa parlamentar

Cabe agora a esses lideres, com um
espirito público que tem dc vencer as
tentações eleitoreiras. escolher as pnori-
dades das prioridades. Se começarem a
dar ênfase às condições dc elegibilidade
e aos casos de inclegibilidadc. deixando
para mais tarde o problema da despedi-
da arbitrária ou sem justa causa, ou sc
tratarem com muita ansiedade da tixa-
çào do número de deputados à futura
Câmara, esquecendo-se dc que o pais
precisa de uma definição urgente sobre
investimentos de capital estrangeiros e
remessa dc Itaros. a- pesquisas dc opt-
mão pública o ntinuarão a registrar tn-
dices muito baixos para os políticos

* Editor regional do JORNAL DO BRASIL
em Brasiha
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Saúde combate

doença sexual

nos garimpos
BRASÍLIA — O Ministério da

Saúde criou um programa especifico
para combater nos garimpos as
doenças sexualmente transmissíveis.
O trabalho pioneiro integra o proje-
to Nossa Natureza, administrado
pela Secretaria de Assessoramento
da Defesa nacional (Saden). destina-
do a atender à Amazônia e frontei-
ras internacionais, além de áreas de
interesse ecológico e mineral em ou-
tras regiões do pais. Assim, garanti-
ria a presença do governo em locais
de baixa densidade demográfica.

O programa une oito departa-
mcntos'do Ministério da Saúde, sob
a coordenação da Divisão Nacional
de Ecologia Humana e Saúde Am-
biental da Secretaria Nacional de
Ações Básicas de Saúde (Snabs), pa-
ra combater doenças sexualmente
transmissíveis (DSTl. como a Aids,
doenças da pele e malária, e evitar a
contaminação por mercúrio dos ho-
mens e mananciais hídricos.

"Estamos trabalhando em con-
junto com a comunidade, ouvindo
todas as lideranças, como o presi-
dente da União dos Representantes
dos Sindicatos dos Garimpeiros da
Amazônia Legal, lvo de Castro",
garantiu o diretor da Secretaria.
Nestor da Costa Borba.

Alvo — Iniciado há um més. o
trabalho tem como alvo os garimpos
dos estados do Amapá. Roraima e
Pará. Como região-piloto. foi csco-
IIlido o município paraense de liai-
tuba. que tem uma área semelhante
a do estado de Santa Catarina, onde
estão dois grande garimpos, Cuiu-
cuiu e Crcporizào. envolvendo 1"
mil pessoas. Nesse município, o mi-
msiério firmou um convênio, via
prefeitura, para contratação de tròs
médicos para o hospital da Fundça-
çào de Saúde Pública c começou o
projeto de engenharia para dois pos-
los de saúde que serão construídos
dentro do garimpo, com equipa-
mentos, pessoa! e remédios forneci-
dos pelo Ministério.

"Nossos dados são iniciais", ad-
mitiu .1 enfermeira sanilarista Sônia
Lúcia Alves, da SNBS "Sabemos

que lá existem inúmeras DSTs. devi-
do á promiscuidade e a lalta de hi-
giene. mas não ainda não podemos
quantificar."

O levantamento de dados esta
sendo realizado paralelamente ao
trabalho prático porque, segundo o
sanitarista, "não ò possível que a
coisa toda fique apenas no papel"
Na semana passsada, alem de cata-
logar os garimpeiros de Itaituba, os
técnicos da Snabs realizaram um
curso para agentes de saúde identili-
carem os sintomas de contaniinaçao
por mercúrio — metal pesado usado
para separar o ouro da>. impurezas a
ele agregadas. Més que vem. o Mi-
nistério da Saúde começa um proje-
to de aproveitamento do Rio 1 ap.i-
jós. que abastece Santarém, além de
Itaituba. para separar a água conta-
minada consumida pela populaão.
em conjunto com a Campanha de
Abastecimento de São Paulo
(Caesb) c Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis (I bania).

Brasil só usa

0,7% do PIB

em pesquisas
BRASÍLIA — Apenas 0.7% do

Produto Interno Bruto (PIB) brasileí-
ro — algo cm torno de USS 2.5 bi-
lhões — se destina à pesquisa e tecno-
logia. Nos países industrializados,
como os Estados Unidos, por exem-
pio. esse investimento chega a 3% do
PIB. o equivalente a USS 150 bilhões.
A constatação, do secretário especial
de Ciência c Tecnologia do Ministé-
rio do Desenvolvimento da Indústria
e Comércio, Décio Leal de Zagottis.
foi transmitida á Comissão de Educa-
ção do Senado Federal, num depoi-
mento sobre a falta de recursos para a
ciência.

"A falta de verba impede a forma-
çào do pesquisador de tempo inte-
gral. a modernização dos equipamen-
tos utilizados nos centros de estudo e
pesquisa e a manutenção no pais de
cientistas qualificados", disse Zagot-
tis Ele reconhece, no entanto, que a
participação financeira do governo
nesse setor e satisfatória: "Cerca de
50 a 60% dos recursos investidos em
pesquisa são provenientes dos cofres
públicos" admitiu. Para incentivar a
participação do setor privado na área
de ciência, o secretário defendeu a
criação de um mecanismo semelhante
á Lei Sarney, que estimula as promo-
ções culturais, para desenvolver as
pesquisas universitárias vinculadas a
indústria.

"Já passou o tempo de a universi-
dade fazer apenas pesquisa livre, sem
aproveitamento imediato. È preciso
interagir com a sociedade", afirmou o
secretário, que criticou também o
"democratismo das universidades,
onde tudo è discutido e pouca coisa é
realizada".

Este ano. o Conselho Nacional de
Pesquisa Cientifica e Tecnológica
(CNPq) conta com um orçamento de
USS 400 milhões para investir cm
pesquisas tecnológica c livre e bolsas
de estudo. Além disso, o l inep (Fun-
do Nacional de Apoio à Pesquisa)
importará USS 70 milhões em equi-
pamentos para pesquisa avançada,
este ano, e USS 230 milhões num
prazo de cinco anos. No total, adian-
tou o secretário, o Brasil disporá de
USS 1 bilhão para aplicar até 1995.

SBPC critica

constituintes
O presidente da Sociedade Iliasi-

loira para o Progresso da Ciência
(SBPC). Enio Candotti. criticou o
texto preliminar da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro, publicado
ontem no Diário Oficial, que. segun-
do ele, tira na prática recursos c auto-
nomia da Fundação de Amparo à
Pesquisa do Rio de Janeiro (Fapcrj).
A Fapetj funciona atualmente com
0.75° o do orçamento do estadual por
decreto do governador Moreira
Franco O texto publicado, cujo con-
teúdo ainda sera discutido em plena-
rio antes da promulgação da Consti-
tuição, è uma simplificação do texto
sugerido pela SBPC aos constituintes."A comissão não percebeu que. ao
simplificar o texto, inviabilizou os
princípios propostos", diminuiu a
dotação e a colocou sob condicionais
políticas, além de não definir o que
seja pesquisa cientifica, disse Candol-

O oceano do espaço

Radar detecta
em um
de gás líquido

A saúde mudou

Cientistas 
do Instituto de

Tecnologia da Califórnia
conseguiram refletir ondas de ra-
dar na superfície de Titã. uma das
luas do planeta Saturno, situada a
1,25 bilhão de quilômetros da
Terra. A análise do eco do radar
indica que Titã está coberta por
um oceano de hidrocarbonctos li-
quidos, de onde emerge um conti-
nente que pode ser feito de rocha,
gelo ou dióxido de carbono con-
gelados.

Titã é a maior lua de Saturno,
coberta por uma atmosfera for-
mada pelo gás inerte nitrogênio,
misturado com hidrocarbonctos,
como o metano e o etano. Quan-
do as sondas espaciais Voyager 1
e 2 passaram por Saturno, suas
fotografias mostraram que Titã é
inteiramente coberta por uma nè-
voa \ermcllia. que impede com-
pletamcnte a visão da superfície.
As informações enviadas pelas
duas espaçonaves mostram que a
pressão atmosférica na superfície
de Titã é 1.3 vezes maior que
na Terra. A Temperatura fica em
torno dos 179 graus centígrados
abaixo de zero, suficiente para li-
quefazer os gases da atmosfera c
provocar chuvas de metano.

Radiotclescópio Re-
centemente os cientistas do Labo-
ratório de Propulsão a Jato, na
Califórnia, aumentaram a potên-
cia das antenas que recebem os
sinais de rádio enviados pelas na-
ves espaciais O objetivo era per-
mitir a captação das fotos que a
nave Voyager 2 \ai enviar no final
do mês do planeta Netuno. a 4.5
bilhões de quilômetros da Terra
Uma dessas antenas é o radiote-
lescópio de (ioldstone. que tinha
64 metros de diâmetro e foi au-
mentado para 70 metros. Esses
radiotelescópios tanto podem fun-
cionar como receptores de rádio,
captando sinais muito fracos envi-
ados por naves a bilhões de quilo-
metros de distância, como podem
enviar sinais de rádio, captando
seu reflexo nos corpos celestes
exatamente como um radar de ai-
ta potência.

Foi dessa maneira que os cien-
listas da Califórnia usaram as an-
tenas para sondar a supcrficie de
Titã. Segundo a revista Scwmi .

eles atingiram Titã com 360 quilo-
watts de energia de rádio nos dias
3. 4 e 5 de junho. Enquanto
isso. uma outra equipe usava o
radiotclescópio Yery Large Array,
um conjunto de 27 antenas no
deserto do Novo México, para
ouvir o eco dos sinais emitidos
pela antena da Califórnia. Nos
dias 3 e 5 o eco recebido foi muito
fraco, o tipo de reflexão produzi-
da por um mar profundo. Mas. no
dia 4 de junho. Titã produziu um
eco forte, semelhante ao que é
captado quando os cientistas re-
lleiem sinais de rádio na supcrficie
rochosa do planeta Véiius.

Como Titã gira em torno do
seu eixo, os cientistas concluíram
que durante dois dias os sinais de
rádio caíram num hemisfério do
planeta coberto por liquido, cn-
quanto que no outro havia uma
massa continental \oltada para a

I erra. Na década de 1990 os cien-
listas esperam aumentar a potên-
cia das antenas de modo a conse-
guir produzir mapas de radar da
supcrficie de lua O trabalho é
importante para a missão Cassini,
uma nave euro-americana que \.u
tentar pousar em Titã no ano
2000. Se a geografia da lua verme-
lha não for conhecida, a sonda
robô pode sc perder, afundando
num oceano de metano liquido.

dução de energia elétrica por usinas
nucleares aumentou cerca de 9%
nos paises desenvolvidos entre 1987
c 1988, dc acordo com um relatório
da agência de energia nuclear da
Organização para Cooperação Eco-
nômica c Dcsenvohimcnto. A ener-
gia nuclear produz agora 70" o da
eletricidade consumida na França.
66" o na Bélgica. 47% na Suécia.
37°o na Suíça, 36"o na Finlândia e
Espanha, e 27% no Japão. A capa-
cidade total dos reatores instalados
nos paires desenvolvidos aumentou
dc 4%. Dez reatores novos foram
construídos e 50 estão em constru-
çào.

Tecnologia — Estados Uni-
dos, Alemanha. Japão e Suécia são
alguns dos países que vêm adquiriu-
do licença para fabricação dc produ-
tos desenvolvidos pela Academia de
Ciências da rchcco-Eslováquia. A
Plasmafusion. dos EUA, comprou
recentemente uma licença paru ma-
nipulação de plasma. Já a sueca Fe-
ring AH conseguiu autorização para
usar a tecnologia desenvolvida pelo
Instituto de Química Macromolecu-
lar para produção de lentes de con-
tato emolicntes e um medicamento
para diabetes.
Energia Nuclear — A pro-

V00 EXECUTIVO
ANOTE EM SUA AGENDA

(IDA E VOLTA)
Uma diária de Hotel incluída

no preço
(SGUDBL) 1 PESSOA CJ ACOMPANHANTE

BRASÍLIA NCz$ 400,00 NCrf 770.00

PORTO ALEGRE
Aços Finos Piratini S.A. - PIRATINI

GRUPO SIDERBRAS
SALVADOR
CUIABA

Agora ela está aqui.

Av. Chile, 230 - 26? e 27? andares,

(sede própria) 
- Tel.: 292-6652

A Golden Cross cresce pensando em você.
Para atender ainda melhor e mais rápido, mudamos
o endereço da filial Centro.

Em um prédio supermoderno, na Avenida Chile
(antigo BNH), criamos um ambiente confortável, maior
e funcional, para você se sentir em casa. Precisando,
é só aparecer. Nós estamos aqui e também em outros
10 endereços no Rio de Janeiro e em mais 80 filiais
no país.

NCa 750.00
NCrf 750.00

FORTALEZA
NCrt 1.460.00
NCzt 1.590,00

RECIFE
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇAO

NCrt 1.858.00BELEM
NCrf 2.054.00

A SIDERURGIA BRASILEIRA S.A • SIDERBRAS (Grupo
SIDERBRAS). de acordo com o Programa Federal de

Desestatização. comunica que fará realizar licitação, atra-

vés de Tomada de Preços, para contratação de serviços de

avaliação econômica de sua controlada PIRATINI, com

base na situação operacional e patrimonial da empresa em

30 06 89, para fins de venda do controle acionário em

leilão, conforme Edital de Tomada de Preços que se en-

contra à disposição dos interessados no Edifício Sede da

SIDERBRAS. 6o andar, localizado no SAS Quadra 2 -

Bloco E, Brasília-DF
A SIDERBRAS esclarece que poderão se candidatar à

Iicitacão as instituições financeiras e empresas de cônsul-

torta em serviços financeiros cadastradas ro BNDES, na

forma do Decret® 95 886. de 29 03 88. na categoria A

(Avaliação Econômico-Financeira), até a data de apresen-
tação das propostas.
As propostas serão recebidos no dia 1 6.08.89.às 1 5 horas,

no endereço supracitado

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SECRETARIA NACIONAL DE.

PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE

COMPANHA NACIONAL DE SAÚDE MENTAL
COLÔNIA JULIANO MOREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissão de Licitaçôos da Colônia Juliano Moreira, torna
publico que fará teah/ar nos dias 21/08/89 e 23/08 89 as
licitações na modalidade de tomadas de preços, referentes a
aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TECIDOS E LI-
NHAS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

T P n° 42/89 — dia 21/08/89 — às 9 00 hoins
aquisição de CEREAIS. ENLATADOS. CONDI

MENTOS E MASSAS
T P n° 43/89 — dia 21'08,89 — às 10 00 hoias
-- aquisição de FRUTAS. LEGUMES BENEFICIA-
DOS VERDURAS E TUBÈRCULOS
TP n" 44/89 — dia 21 /08 '89 — às 11 00 horas

aquisição de DOCES. SUCOS, LEITE E DERIVA-
DOS
T P ri" 45/89 — dia 21 08/89 - As 11 30 horas

aquisição de PROTEÍNAS EM GERAL
T P n° 46/89 — dia 23 08/89 — às 9 00 horas

aquisição de TECIDOS EM GERAL E LINHAS
T P n° 47/89 — dia 23/08'89 — às 11 00 horas

aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE-

ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAUOE

COMISSÃO DE LICITAÇAO ESPECIAL

Editais e demais informações no Setor de Materiais da
Colônia Juliano Moreira Estrada Rodrigues Caldas 3400
Jacarepaguá RJ Tel 446 5177 Ramais 241 e 243 no
horário das 9 00 às 15 00 horas

Rio de Janeiro 03 de agosto de 1489
WANDA DE BARROS DA SILVA

Presidente da Comissão de Licitações

Porque, quando, como e onde ir SIDERBRÁS
CIDERURQIA BRASILEIRA S V

Qmiro PORTO0RA»

IS

V00 EXECUTIV0
ANOTE EM SUA AGENDA

(IDA E VOLTA)
Uma didria de Hotel incluida

no pre?o
(SGUDBL) 1 PESSOA C/ACOMPANHANTE

BRASILIA NCrt 00,00 HCrf 770.00

PORTO ALEGRE NCrt 500.00 NCrt 960.00

SALVADOR NCa 500,00 NCrt 960,00

CUIABA NCzJ 7W.00 NCrt 1 380.00

FORTALEZA NCtf 750.00 NCd 1.460,00

RECIFE NCrt 750.00 NCrt 1.460.00

NATAL NC* 800.00 NCa 1.593,00

BELEM NCrt 950.00 NCrt 1.858.00

MANAUS NCrt 1.MBJOO NCrt
Reservas no seu Agente de

Viagens ou no 
jj$[Jfontdllb

Rua M(S*ico.9a - Gr/1210 Tol (021)240 3903/533 0987
EMBRATUH N" Q(X330004J_6
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A luta dos bombeiros é prejudicada pela velocidade dos ventos, de até 100 km/h

Região sul da França e Córsega

ardem em incêndio incontrolável

Silvio Ferra:
Correspondente

i !.

paris — As imagens apresentadas
pelas televisões mais se parecem com
um documentário sobre o Vietnã a
cpoca em que os norte-americanos jo-
gavam toneladas de bombas de na-
palm. No entanto, são o Sul da I-rança
e a Córsega que literalmente ardem em
incêndios incontroláveis. Milhares de
hectares foram queimados e cerca de 3
mil pessoas já foram evacuadas de asi-
los e hospitais ao sul do pais. nas
cercanias de Heyres — dois turistas
italianos morreram carbonizados. "Es-

tamos atacando a catástrofe com 30
mil homens", disse Hubert Fourniet.
diretor da Segurança Civil, t) vento
Misiral. a uma velocidade de ate 10(1
quilômetros em algumas regiões, com-
binado com a grande seca, esta provo-
cando uma catástrofe ecológica que o

pais não conhecia ha muitas décadas.
"Nas ultimas 4is horas foram detecta-
dos nos os 131 incêndios", declarou
Fourniet.

As manchetes cios jor-
nais cedem espaço para o
incêndio de proporções
jamais vistas. relegando a
crise dos reféns no Líha-
no a um segundo plano.
Enquanto isso. as televi-
sões mostram dezenas de
aviões enchendo seus tan-
ques no Mediterrâneo e
despejando toneladas de
água sobre as regiões ale-
tadas. Helicópteros so-
brevoam as regiões atin-
gidas para verificar o
progresso dos incêndios e

prover assistência médica de emergên-
cia ás populações."As necessidades são tão grandes
que não podemos despachar uma
equipe de bombeiros a um simples avi-
so de incêndio", admitiu o chefe de
uma equipe na região do Midi. nas
vizinhanças de Marseille. " Temos que
avaliar a progressão dos incêndios e
decidir quais iremos atacar prioritaria-
mente", explicou.

Desastre gigantesco 
"Tra-

ta-sc de uma catástrofe e não ha outro
nome para designar o que esta se pas-
sando. Um desastre ecológico de pro-
porções gigantescas", desabafa o pre-
feito de uma pequena cidade no
Sudeste que teve várias casas atingidas
pelo fogo. Já foram retiradas três mil
pessoas diis regiões rrwiis críticas, en-
quanto que o numero de bombeiros
chega a 33 mil. O ministro do Interior.
Pierre Joxe. em contato com o minis-
tro da Defesa, mandou para a Córsega
mais dois helicópteros para ajudar no
combate aos incêndios, além de uma
guarnição com 400 homens.

Marselha. AP
• . jfe I®

I

Em Bastia, na Córsega, entre a po-
pulação. não há mais dúvidas: os au-
tores dos incêndios foram os pastores
do interior. Acostumados ao primitivo
costume de incendiar as matas para
que as cinzas fertilizem os solos e ga-
rantam pastagens para seus rebanhos,
os pastores não contaram nem com o
vento nem tampouco com a terrível
seca que assola a França. As estatísti-
cas levantadas pelos bombeiros não
deixam dúvidas: no ano passado, 9(1" o
dos incêndios tiveram como autores os
pastores. Outra justificativa: como não
têm titulos de propriedade definidos,
os pastores queimam as matas para
tornar o cenário ainda mais turvo para
os inspetores de renda. Na ( órsega o
incêndio está devorando cerca de mil
hectares a cada 24 horas.

No Sudeste do pais já se queima-
ram 20 mil hectares de florestas e algu-
mas centenas de propriedades foram
atingidas pelo fogo. Nas cidades do
litoral do Mediterrâneo, a policia mo-
bilizou embarcações para evacuar as
populações ameaçadas. As estimativas
são, no entanto, impossíveis de atuali-

zar, tal a velocidade e in-
tensidade da propagação
de novos incêndios. L'm
serviço especial de infor-
maçâo sobre a catástrofe
está â disposição pelo te-
lefone 24 horas.

No final da tarde de
ontem o Mistral começou
a soprar com menos in-
tensidade sobretudo na
região da Cote d Azur.
mas ainda está com uma
velocidade de 60 quilo-
metros horários, conside-
rada elevada pelos bom-
beiros.

Biólogo quer

Nasa medindo

desmatamento
SÂO PAULO — O biólogo america-

no Thomas Lovejoy. secretário para as-
suntos externos do Smithsonian Insti-
tute, entidade sediada em Washington,
disse ontem em São Paulo que está fa-
zendo gestões junto á Agência Espacial
Americana (Nasa). para que ela se asso-
cie ao Instituto de Pesquisas Espaciais
(Inpe) brasileiro para, conjuntamente,
definir de uma vez por todas o tamanho
da área desmaiada na Amazônia. "Ape-
nas com o respaldo de uma agência de
outro pais se poderá colocar um fim na
polêmica", afirmou Lovejoy. Ele admitiu
ter desconfianças quanto aos números
divulgados pelo Inpe — segundo o Insti-
tulo. a área desmaiada é de 251.000 km-,
ou 5,12% da Amazônia Legal.

A área desmaiada na Amazônia só
perdeu espaço, no último dia do encon-
tro Amazônia: Fatos. Problemas e So-
luçôcs, encerrado ontem na Universi-
dade de São Paulo, para dois outros
temas igualmente polêmicos: as formas
de levantar recursos para o estudo e
controle da devastação da floresta e
a soberania brasileira sobre a região.
Lovejoy destacou que a conversão da
divida externa brasileira em recursos
e projetos para a área ambiental pode
ser um boa saída — melhor do que a
política de incentivos, que segundo ele
funciona como uma espécie de droga
capaz de viciar.

Conversão — Lovejoy falou dos
exemplos da Costa Rica. Equador e
Bolívia, que já aprovaram projetos am-
bientais. via conversão de divida, c infor-
mou c]uc o mesmo deve acontecer nos
próximos dias com a Venezuela e o
Peru. "Na Venezuela serão converti-
dos apenas USS 25 milhões, o que pode
ser considerado uma gota do ponto de
vista da economia, mas para a prole-
çào da floresta pode significar uma grau-
de ajuda", ponderou. O subsecretário de
assuntos políticos e multilaterais do lia-
marati. Bernardo Pencas, no entanto,
eliminou qualquer possibilidade de que
haja conversão no caso do Brasil.

"Não vejo chances de mudança na
posição do governo a curto prazo",
afirmou Pericàs. "E também nao vejo
interesse por parte dos credores'. com-
pletou. Segundo ele. a conversão poderia
acabar implicando em interferência mui-
to grande nos projetos. Gcorgc Wood-
well, do Woods Mole Research Cenier.
também americano, levantou a idéia de
criação de um fundo internacional de
proteção da floresta. "Poderíamos obter
dezenas de bilhões de dólares com a tri-
butaçào dos combustíveis fósseis", suge-
riu. O reitor da t SI'. José Goldenbrg
assinou embaixo: "A humanidade gasta
t'SS I trilhão por ano com energia. Bas-
taria 1% disso para começar um traba-
lho sério de proteção da Amazônia .
destacou.

Guaranis poluem 
rio

Liberati
Ecologistas

ganham liminar
contra índios

PORTO 
ALEGRE — Sob a

alegação de que cerca de 70
famílias de índios caingangues e
guaranis estavam poluindo o Rio do
Mel, no município de Irai, com lixo.
fezes e urina, atingindo diretamente
uma fonte de água mineral, um gru-
po de ecologistas brancos obteve
uma liminar da Justiça Federal sus-
pendendo a entrada de novos índios
naquela área. De acordo com a
medida, a Funai, além de não poder
demarcar a área. deve retirar os in-
dios e levá-los de volta á reserva de
Nonoai, município vizinho a Irai.

"Normalmente seria um absurdo
índios estarem poluindo e destruiu-
do a natureza, mas é isso que, infe-
lizmente, está ocorrendo", afirmou
o advogado Marcos Mattos. Ele in-
gressou com uma ação civil pública
c obteve liminar do juiz federal Nil-
son Paim de Abreu, da comerca de
Passo Fundo, responsável por Irai,
distante 479 quilômetros da capital.

Irai é um conhecido centro turis-
tico do Rio Grande do Sul e um
balneário tradicional de aguas hi-
drominerais para tratamento de saú-
de. Ali. há vários anos. as margens
do Rio do Mel. um grupo de indios
se instalou para a venda de artesa-
nato. O sucesso nas vendas pro\o-
coii a ida de um crescente número de
famílias indígenas para o local. Eles
jogavam todo o lixo e faziam suas
necessidades fisiológicas no próprio
rio, poluindo-o e atingindo a fonte
hidromineral.

A Sociedade dos Amigos da Fio-
ra c Fauna de Irai decidiu ingressar
com a ação cm defesa do meio am-
biente. Com isso. a prefeitura, que é
dona do terreno que seria doado â
Funai para demarcação, suspendeu
a doação e prometeu derrubar uma
palhoça que havia construído e onde
os índios vendiam seu artesanato c
funcionava um restaurante para tu-
ristas.

Os ecologistas brancos tomaram
essa atitude também em virtude da
intenção dos governos estadual e fc-
deral de construírem um aeroporto
nas proximidades, o que provocaria
a derrubada de boa parte da mata
virgem existente no local. A ação loi
impetrada contra a Funai. prefeitu-
ra. estado do Rio Grande do Sul e
União, que agora deverão contestar
a ação. para posterior exame do mé-
rito da questão.

Antártica — A bióloga Maria
Luisa Toribio. do movimento Green-
peace. explicou que se opõe á realização
de convênio de exploração de recursos
minerais da Antártica pela Espanha
por considerá-la "incompatível com a
preservação do continente". Segundo
ela. se ao impacto ambiental produzi-
do pelas bases cientificas e pelo turis-
mo Somar-se o tráfego de barcos e o
aumento da presença humana, "o cho-
que seria grave e inevitável".
Marfim — A Comissão Executiva
da Comunidade Européia decidiu on-
tem proibir as importações de marfim
de elefantes africanos. "Ao proibir as
importações, estamos atendendo aos

desejos de muitos países africanos, que
estão determinados a defender suas
flora e fauna da exploração irresponsá-
vel", disse Cario Ripa di Meana. en-
carregado da política de meio ambien-
te da entidade.
Fim de boicote — O mo\imento
Grccnpeace suspendeu o boicote de
três anos aos produtos do mar exporta-
dos pela Islândia, porque seu governo
prometeu parar a caça de baleias nos
próximos ires anos."Nós esperamos
que a Islândia nunca mais volte a pev
ear baleias", afirmou Campbell Plow-
den, coordenador norte-americano da
campanha.

IniffialHPfl HifKMTT*Ti —¦ • "
Centenas de moradores fogem do fogo em barcos

Queimadas já mataram cinco na Itália

A costa mediterrânea da Itália,
principalmente nas regiões da Cala-
bria e Sardenha. registrou ontem um
saldo de pelo menos cinco mortos,

r vários desaparecidos e dezenas de ca-
¦ sas destruídas pelos incêndios que as-

solam o sul da Europa. Há suspeitas
de que as queimadas tenham sido
provocadas. O prefeito de Bastia,
norte da ilha francesa de Córccga,
acusou de incendiários os criadores
de ovelhas, interessados em formar
novas pastagens para seus animais.

Segundo autoridades, os riscos de
incêndio este ano eram muito eleva-
dos devido a escassez de chuvas e as
altas temperaturas registradas. Na
ilha de Sardenha. ao sul da Itália,
perderam-se mais de mil hectares de
bosques, com cinco mortes e dezenas
de feridos. Os mortos são um policial,
que caiu num barranco quando ia de
carro ajudar a combater o fogo. duas
mulheres c dois homens, que foram
carbonizados. Um jovem de catorze
anos e dois turistas que passavam

suas férias na ilha estão desapareci-
dos.

O incêndio provocou pânico cm
vários centros turísticos, que tiveram
sua população retirada pela policia.
Os bombeiros afirmam que o incén-
dio é criminoso e deparam-se com
equipamento insuficiente para com-
bater o fogo. "Terror na Sardenha".
"Inferno na ilha das férias" foram as
manchetes dos jornais italianos, on-
tem.

MINI PASX FAS08 PARA PEQUENAS

EMPRESAS, CONSULTÓRIOS E RESIDENCIAS.

O Fasor é um mini PABX que faz muito mais
que um KS e custa menos.
• Tem 1 a 4 linhas-tronco; até 10 ramais ou 11
rorn mesa operadora; 1 ou 2 porteiroseletrônicos. • Programável de acordo com as
necessidades de sua residência ou empresa, pode
ser conectado ao FABX existente ampliando
suas funções e capacidade. • Compacto, o Fasor
oferece todos os serviços dos grandes

e avançados
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CENTRO DE DOENÇAS

VASCULARES

BANBINA
Cir. Vasculares c Anglologia
Emergências Clinico e Cirúrgicas
Métodos de Diagnósticos Vasculares

FONES: 286-0662 e 266-6004
Rua Bambina, n° 56 - Cobertura

Dir Rts|i Dr. Mdrley Dias dc Carvalho C KM Kl 14 212 Jj^
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ANAiUR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS

ASSISTENTES JURÍDICOS DA UNIÃO
EDITAL N 02 89 Nos termos do Estatuto da ANAJUR ficam

convocados os senhores Associados pa»a a Assembléia Geral de Ele-çáo
da D retona E»ecutrva do Conselho Deliberativo e do Conselho rscal a
realçar se no dia 18 de agosto de 1989 ,i iwrw das '.' 00hs encenan

i . se o processo de votacào as 1 9 00'is quando os votos serão
apurados e os eleitos empossados
Local de votação Aud<tôoo do Ministério da Agricultura Ed Do
Aneio te»?eoPiafO ga-a .nscntáo de Chapas ate às 1 8 OClhs do dia 14 de agosto de
1989 perante a Com.ssáo de Eleição, <u|u ('residente Ass.st Jurídico
MAS A RO MIYASAKl pode ser encontrado na SRH SUNOR SEPLAN
tspl Mm BI C 8 Andar s W tel|061)217 1286
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Presidente
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no Rio de Janeiro
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Obituário

Carlos Gonçalves. S4 anos, de
pneumonia, em casa. no Fia-
mengo (Zona Sul). Fluminen-
se. solteiro, foi sepultado on-
•.em no Cemitério de São João
Batista, cm Botafogo (Zona
Sul).
Joaquim Pereira Botelho Filho,
64 anos, de edema pulmonar,

em Bonsucesso (su-

Rio de Janeiro
búrbioda Leopoldina). Flumi-
nensc, casado, foi sepultado
ontem no São João Batista.
Tinha dois filhos.
Jacira Oliveira Furtado Cury,
72 anos. de insuficiência car-
diaca. em casa. no Leme (Zo-
na Sul). Mineira, desquitada,
foi sepultada ontem no Caju.
Tinha cinco filhos.cm casa,

Estados
Luís Gonzaga, o Rei do Baião, no Recife A vida e a obra do
76 anos, dc uma pneumonia cantor c compositor estilo nas
que sobreveio a uma osteopo-
rose, no Hospital Santa Joana, paginas 1 e S do t aderno B.

ALFREDO THOME TORRES
(FALECIMENTO)

tllza 

Dias da Cruz Torres, filhos,

genros, netos e bisnetos, comum-
cam o falecimento de seu querido

marido, pai. sogro, avô e convidam
para o sepultamento a realizar-se hoje.
dia 3 do coirente, saindo da Capela
Real Grandeza n° 1 para o Cemitério
São João Batista, às 09:00h

Ciganos são mortos e
c?

família quer linchar

assassino na prisão
SALVADOR — Os assassinatos de dois ciganos — Odee-

ne Ramos da Gama, de 18 anos, degolado por vingança
porque matara, há dois dias. com um tiro dc pistola, Valmirc-
dc Cerqueira. de 18 — provocaram um clima de ten-
são no município de Amélia Rodrigues, a 80 quilônictros
desta capital, onde a delegacia foi cercada pelas famílias das
vitimas depois que um dos assassinos dc Odeene foi preso.
Ontem, a policia reforçou a guarda da delegacia e conseguiu
controlar a situação. Os dois mortos são parentes,^ mas fa-
zem parte de grupos distintos que. há dois anos, estão acam-
panhados na periferia da cidade.

Odeene matou Valmirede sem motivo aparente. Pouco
depois, os três irmãos da mova — Balbino, I-ernando e
Ldmilson — conseguiram encontrar o assassino. Apesar de
alegar que o disparo fora acidental, Odeene teve as mãos c pes
amarrados e foi degolado com uma faca de cozinha. Balbino
foi preso e confessou sua participaçao no assassinato do
cigano. Fernando e Edmilson estão foragidos.

Depois que Balbino foi detido, membros dos dois grupos
dc ciganos passaram a rondar a delegacia. Um grupo,
porque queria vingança. Outro, porque tentava proteger o
preso. A policia desarmou os que cercavam a delegacia,
mas continua o clima de tensão no município, onde estão
acampados cerca dc 1.000 ciganos, divididos em 10 grupos.

Briga — Trcs ciganos morreram e quatro ficaram
feridos numa briga em Caratinga, município da zona do
Rio Doce cm Minas Gerais. Segundo o delegado José
Luís Pereira, a briga foi motivada por divergências na
divisão dc objetos furtados. Os ciganos chegaram a
Caratinga há 10 dias, mas foram impedidos de permane-
cer no Centro da cidade, c se dividiram em dois grupos
que acamparam nos lugarejos dc Biquinhas c Ubapo-
ranga. Os mortos são João Batista Soares, Penha Soares
e Luzia Soares.
Afastamento — O delegado Cláudio Guerra pediu
ontem afastamento das investigações sobre o assassinato
da colunista social Maria Nilcc, ocorrido no último dia 5
dc julho. O delegado alegou que está passando da
condição dc policial para a dc acusado, devido à denún-
cia do delegado da Polícia Federal Oscar Camargo,

segundo a qual Cláudio Guerra seria um dos líderes do
crime organizado no Espírito Santo. A colunista foi
morta com cinco tiros quando saia de uma sessão de
ginástica em companhia da filha. Na semana passada, o
delegado Cláudio Guerra acusou três ex-policiais muita-
res e um pistoleiro como executores do crime.
Gantrue — A policia do Maranhão descobriu que o
chefe de uma gangue dc ladrões de carros que agia no
estado é o agente Raimundo Nonato Prazeres, lotado na
Delegacia dc Ordem Política c Social. Contratado desde
1982. Raimundo não trabalhava mas recebia o paga-
mento todos os meses. Ele usava a Fazenda Bonsucesso,
de sua propriedade, localizada no município dc Santa
Rita, a 85 quilômetros de São Luís, para esconder os
carros roubados. O policial está preso c respondera a
inquérito,
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JORGE CUNHA
Missa de 7.° Dia

A família de F. Jorge G. da Cunha,
agradece a carinhosa solidariedade
de parentes e amigos pelo faleci-
mento do nosso querido Jorge Cu-

nha e convida para a missa de 7.° dia que
j será realizada 6.a feira às 9:00 hs na Ca-

í pela do Palácio Guanabara, na Rua Pi-
i nheiro Machado.

OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO

t

(MISSA DE 7° DIA)

CINIRA SÁ TRIGUEIRO c FAMÍLIA agradecemos mani-
festações de carinho e pesar recebidas por ocasião dc seu
falecimento e convidam para a Missa de 7° Dia que será
celebrada AMANHÃ, dia 04/08/89. 6" feira, às 10 00
horas, na Igreja da Candelária (Centro)

t

MARECHAL AUGUSTO MAGGESSI

(MISSA DE 30® DIA)
A família do inesquecível e querido MAGGESSI. profunda-
mente sensibilizada, agradece as manifestações de pesar e
solidariedade, recebidas por ocasião do seu falecimento e.
convida para a Missa a ser celebrada, sexta-feira, dia 04, às
11 00 horas, na Igreja de Nossa Senhora de Bonsucesso.

FROF. MARCO ANTONIO

D. DUARTE
(MISSA 30° DIA)

tMãe. 

irmão, sobrinhos, cunhada e
amigos convidam para a Missa de
30°^Dia pelo falecimento do nosso
querido e saudoso Marco Antônio

que realizar-se-á no dia 05 agosto 89.
as 1000 horas, na Igreja NS Con-
ceiçào e Boa Morte, a Rua do Rosário
esquina com Rio Branco.

MINISTRO

OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO

tA 

Administração de Docas S.A. pesarosa pelo faleci-
mento do insigne MINISTRO OSWALDO TRIGUEI-
RO DE ALBUQUERQUE MELLO, que foi Diretor o
Membro do Conselho Consultivo, convida para a
Missa de Sétimo Dia. que será celebrada na Igreja

Nossa Senhora da Candelária, na Praça Pio X. s/n° —

Centro, às 1 0:00 horas, do dia 04 do corrente.

OSWALDO TRIGUEIRO

O Governador da Paraíba, TARCÍSIO BURIFY,

através de sua representação no Rio de Janeiro,

convida parentes, amigos e toda a colônia parai-

bana para assistir amanhã dia 4 de agosto, às

10:00 hs., na Igreja da Candelária, Missa em

sufrágio da alma do ex-Governador da Paraíba e

Ministro do Supremo Tribunal, OSWALDO TRI-

GUEIRO. Antecipadamente agradece a todos

que comparecerem a este ato de piedade cristã.

WALDIR BRANDAO

NASCIMENTO
(MISSA DE 7" DIA)

tO 

ROTARY CLUB RJ BENFICA, agradece es
manifestações de pesar recebidas pelo falecimento
do nosso Companheiro e Sócio Fundador o convida
para a Missa de 7o Dia que será celebrada dia
04/08/89. sexta-feira, ás 1 1 00 horas, na Igreia N S

de Copacabana, á Rua Hilário dc Gouveia — n" 36

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO

MAL, AUGUSTO OA CUNHA MAGGESSI PEREIRA

(EX-PROVEDOR)

JL O Provedor, a Irmandade, o Corpo Clínico,

f Irmãs e Funcionários convidam para a Mis-

I sa de 30° Dia, a realizar-se às 11:00 horas

de Sexta-Feira, dia 04 de agosto , na Igreja

de Nossa Senhora de Bonsucesso, Largo da

Misericórdia.

GEN. DE EX. MEDICO

JOÃO BAPTISTA

BRAGA DE ARAÚJO
4 AGO 1 889 - 4 AGO 1989

(CENTENÁRIO DE NASCIMENTO)

tWAITER 

BAERE DL ARAÚJO. SENHORA. FILHOS E Ni 'OS. RO
BLRTO BAERE. DE ARAÚJO ("IN MENORIAM ). VIUVA. P LHO E
NETOS JOÀO BAPTISTA BAÈRE DE ARAÚJO SENHOR A • l.HOS
E NETOS (AUSENUS) EUNICE BRAGA D! ARAÚJO E SENIO DE
CASTRO ARAÚJO. SENHORA E FILHO. CON'. DAM DEMAIS PA-
RI NTES E AMIGOS PARA A MISSA PELA SAI I OSA E BONÍSSIMA

ALMA DE SEU PAI. AVÔ. BISAVÔ. IRMÃO E TIO QUE SE VIVO FOSSE
COMPLETARIA O CENTENÁRIO DE SEU NASCIMENTO A REALIZAR SE
AS 9 00 HORAS DO DIA 4 DE AGOSTO. NA IGREJA DL NOSSA SENHORA
MÀE DOS HOMENS. A RUA DA ALFÂNDEGA. 54 — t ENTRO

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

MANUEL PEREIRA DA SILVA LEITE. ANTÔNIO MA-

NOEL DE MEDEIROS, NELSON BRANCO, LUIZ AU-

GUSTO BITTENCOURT. JOSÉ DA SILVA LEITE. EDIL-

SON DA ROCHA NOVAES, JOSÉ VIEIRA DE CASTRO,

WALDEMAR BAPTISTA DOS SANTOS. CLEVERSON

EMERICK JOSÉ AVELINO PERÁCIO. JAIR MASSARI e

CARLOS AUGUSTO TORRES GUIMARÃES. Presidente e

Diretores do GRUPO SACIPAN participam da grande

_dor pelo falecimento de DONA DIVA— exemplo de gran-

deza, trabalho e dedicação — e informam que o sepulta-

mento de sua querida e inesquecível VICE-PRESIDENTE
:terá lugar no Cemitério São João Baptista, HOJE às 9:00

horas saindo o féretro da Capela 06 da Real Grandeza.

MINISTRO

OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO

t 

ALBERTO VENÂNCIO FILHO. ALUISIO RÉGIS. CLÁUDIO DE PAIVA LEITE CLEAN-
TH O DE PAIVA LEITE CLEULER DE BARROS LOYOLA. DIOGO LORDELLO DE
MELLO FERNANDO ABBOTT GALVAO. FERNANDO NÒBREGA. IVALDO FALCONI.
IVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JAMIL RESTON JORGE ALBERTO CUNHA DA SILVA.
MARIO GIBSON BARBOSA CONSTERNADOS COM O FALECIMENTO DO EMINEN-
li. HOMEM PUBLICO E FRATERNO AMIGO MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO DE

ALBUQUERQUE MELLO. CONVIDAM SEUS AMIGOS. PARENTES E ADMIRADORES PARA A
MISSA QUE SERA REALIZADA AMANHÃ. DIA 4 DE AGOSTO. AS 10 HORAS. NA IGREJA DA
CANDELÁRIA

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

SACIPAN COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S/A, participa o

passamento de sua VICE PRESIDENTE e convida para o

sepultamento às 9:00 horas de HOJE, quinta-feira, dia 3

de agosto no Cemitério São João Baptista, saindo da

Capela 06 da Real Grandeza.

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

SOCARGAS FÁTIMA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, cum-

pre o doloroso dever de comunicar o falecimento de sua VICE-PRE-

SIDENTE e informa que o sepultamento será realizado hoje, quinta-

feira, dia 03 de agosto, às 9:00 hs. no Cemitério São João Batista O

corpo está sendo velado na Capela n° 06 da Real Grandeza.

DIVA CORRÊA DE MAGALHÃES

CAFÉ SUBLIME S/A, com imenso pesar de diretores e funciona-

rios, comunica o falecimento de sua VICE-PRESIDENTE. DONA

DIVA está sendo velada na Capela n° 06 da Real Grandeza e o

sepultamento se dará HOJE, dia 03/08/89. às 9:00 horas no

Cemitério São João Baptista.

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

ÍCAMPO GRANDE CAFÉ e TABACO LTDA. com imensa triste-

*~za de diretores e funcionários informa o falecimento de sua

^VICE-PRESIDENTE ocorrido ontem e comunica que o_ féretro

m sairá da Capela n° 06 Real Grandeza para o Cemitério São João
' 
Batista às 9:00 horas de HOJE.

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

J SINIMBÚ COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A, por seus diretores e

funcionários profundamente consternados, comunica o falecimento

de sua VICE-PRESIDENTE e convida os inúmeros amigos para leva-

rem seu último adeus a Dona DIVA na Capela n° 06 da Rea

Grandeza, de onde sairá o féretro HOJE, dia 03/08/89 quinta-feira, as

9 00 horas, para o Cemitério S. João Baptista.

DIVA CORRÊA DE MAGALHÃES

r PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CRAVO S.A. — Diretores e fun-

dicionários enlutados pelo falecimento de sua VICE-PRESIDEN-

TE, convidam para o sepultamento HOJE dia 03 de agosto,

saindo o féretro da Capela 06 da Real Grandeza para o Cemité-
** rio São João Baptista às 9:00 horas.

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

CICAB — Cia Industrial de Cabos de Aço, em momento de

grande tristeza pelo perecimento de sua VICE-PRESIDENTE,

comunica que o sepultamento será realizado às 9:00 horas de

HOJE, dia 3 de agosto, no Cemitério São João Batista, saindo da

Capela 06 da Real Grandeza.

IEILD
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-.Obituário

Carlos Gonçalves. 84 anos. dc
pneumonia, cm casa. no Fia-
mcngo (Zona Sul). Fluminen-
sc, solteiro, foi sepultado on-
tem no Cemitério de São João
Batista, em Botafogo (Zona
Sul).
Joaquim Pereira Botelho Filho,
64 anos, de edema pulmonar.

Rio de Janeiro
húrbio da Leopoldina). Humi-
nensc. casado, loi sepultado
ontem no São João Batista.
Tinha dois filhos.
Jacira Oliveira Furtado Cury,
72 anos, dc insuficiência car-
diaca, em casa. no Leme (Zo-
na Sul). Mineira, desquitada,
foi sepultada ontem no Caju.
Tinha cinco filhos.em casa. em Bonsucesso (su-

Estados
Luís Gonzaga, o Rei do Baião, no Recite. A vida e a obr.i do
76 unos, de uma pneumonia cantor c compositor estuo nus
que sobreveio a uma osteopo-
rose, no Hospital Santa Joana, páginas I e S do C aderno o.

ALFREDO THOME TORRES
(FALECIMENTO)

tllza 

Dias da Cruz Torres, filhos,
genros, netos e bisnetos, comuni-
cam o falecimento de seu querido

marido, pai. sogro, avô e convidam
para o sepultamento a realizar-se hoje,
dia 3 do corrente, saindo da Capela
Real Grandeza n° 1 para o Cemitério
Sào João Batista, às 09:00h

Diplomata indiano morre

em Brasília depois de

agressão de assaltantes

BRASÍLIA — O segundo secretário da Embaixada da
índia, diplomata Shyan Kumar. de 53 anos. morreu na tarde
da última segunda-feira no Hospital Santa Luzia, cm conse-
qiiencia de ferimentos profundos na garganta provocados por
três assaltantes encapuzados que. na madrugada do dia 23 de
julho, invadiram seu apartamento na SQS III Bloco H, no
Plano Piloto.

Para o embaixador indiano Raoji Kakodjar, a agressão ao
diplomata Kumar è um fato grave que merece a maior
atenção do Itamarati c das autoridades policiais brasileiras.
Kakodjar revelou que o segundo secretário já vinha recebcn-
do ameaças por telefone, mas negou qualquer possibilidade
de Shyan Kumar ter-sc envolvido com tóxicos ou contraban-
do.

Diabético — O estado dc saúde de Shyan Kumar
agravou-se porque ele sofria de diabete. Durante a invasão do
apartamento, ainda segundo o relato do embaixador, ele
sofreu vários ferimentos no pescoço e nos lábios. Levado por
sua mulher ao Hospital Santa Lu/ia. onde loi medicado no
dia 23. Kumar recebeu alta e foi autorizado a retornar ao
trabalho, mas sob vigilância dos médicos. No entanto, devido
ao diabete, seu quadro agravou-se a ponto de ele não consc-
guir falar ou ingerir alimentos.

Briga — Três ciganos morreram c quatro ficaram
feridos numa briça em Caratinga, município da zona do
Rio Doce cm Minas Gerais. Segundo o delegado Josc
Luís Pereira, a briga foi motivada por divergências na
divisão de objetos furtados. Os ciganos chegaram a
Caratinga há 10 dias, mas foram impedidos dc permanc-
cer no Centro da cidade, c se dividiram cm dois grupos
que acamparam nos lugarejos dc Biquinhas e Ubapo-
ranga. Os mortos sào João Batista Soares, Penha Soares
c Luzia Soares.
Afastamento — O delegado Cláudio Guerra pediu
ontem afastamento das investigações sobre o assassinato
da colunista social Maria Nilcc, ocorrido no último dia 5
dc julho. O delegado alegou que está passando da
condição dc policial para a de acusado, devido à denún-
cia do delegado da Policia Federal Oscar Camargo.

segundo a qual Cláudio Guerra seria um dos líderes do
crime organizado no Espírito Santo. A colunista foi
morta com cinco tiros quando saia dc uma sessão dc
ginástica em companhia da filha. Na semana passada, o
delegado Cláudio Guerra acusou três ex-policiais milila-
res e um pistoleiro como executores do crime.
Gangue — A policia do Maranhão descobriu que o
chefe ae uma gangue de ladrões de carros que agia no
estado c o agente Raimundo Nonato Prazeres, lotado na
Delegacia de Ordem Política e Social. Contratado desde
1982. Raimundo não trabalhava mas recebia o paga-
mento todos os meses. Ele usava a Fazenda Bonsucesso,
dc sua propriedade, localizada no município de Santa
Rita, a 85 quilômetros de Sào Luís, para esconder os
carros roubados. O policial está preso e responderá a
inquérito.
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JORGE CUNHA

t 

Missa de 7.° Dia
A família de F. Jorge G. da Cunha,
agradece a carinhosa solidariedade
de parentes e amigos pelo faleci-
mento do nosso querido Jorge Cu-

nha e convida para a missa de 7? dia que
será realizada 6." feira às 9:00 hs na Ca-
pela do Palácio Guanabara, na Rua Pt-
nheiro Machado.

OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO

f

(MISSA DE 7° DIA)

CINIRA SÁ TRIGUEIRO e FAMÍLIA agradecem as mam-
festações de carinho e pesar recebidas por ocasião de seu
falecimento e convidam para a Missa de 7o Dia que será
celebrada AMANHÃ, dia 04/08/89. 6a feira, ás 10:00
horas, na Igreja da Candelária (Centro).

f

MARECHAL AUGUSTO MAGGESSI

(MISSA DE 30° DIA)
A família do inesquecível e querido MAGGESSI, profunda-
mente sensibilizada, agradece as manifestações de pesar o
solidariedade, recebidas por ocasião do seu falecimento e.
convida para a Missa a ser celebrada, sexta-feira, dia 04. às
11 00 horas, na Igreja de Nossa Senhora de Bonsucesso.

PROF. MARCO ANTONIO

D. DUARTE
(MISSA 30° DIA)

tMãe. 

irmão, sobrinhos, cunhada e
amigos convidam para a Missa de
30° Dia pelo falecimento do nosso
querido e saudoso Marco Antônio

que realizar-se-á no dia 05 agosto 89.
às 10 00 horas, na Igreja N.S. Con-
ceicão e Boa Morte, a Rua do Rosário
esquina com Rio Branco.

MINISTRO

OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO

? A Administração de Docas S A pesarosa polo faleci
mento do insigne MINISTRO OSWALDO TRIGUEI-
RO DE ALBUQUERQUE MELLO, que foi Diretor e
Membro do Conselho Consultivo, convida para a
Missa de Sétimo Dia, que será celebrada na Igreja

Nossa Senhora da Candelária, na Praça Pio X. s/n° -

Centro, as 1 0.00 horas, do dia 04 do corrente.

A

I

OSWALDO TRIGUEIRO

O Governador da Paraíba, TARCÍSIO BURITY,

através de sua representação no Rio de Janeiro,

convida parentes, amigos e toda a colônia parai-
bana para assistir amanhã dia 4 de agosto, às

10:00 hs., na Igreja da Candelária, Missa em

sufrágio da alma do ex-Governador da Paraíba e

Ministro do Supremo Tribunal, OSWALDO TRI-

GUEIRO. Antecipadamente agradece a todos

que comparecerem a este ato de piedade cristã.

WALDIR BRANDAO

NASCIMENTO
(MISSA DE 7" DIA)

tO 

ROTARY CLUB RJ BENFICA, agradeço as
manifestações de pesar recebidas pelo falecimento
do nosso Companheiro e Sócio Fundador o convida
para a Missa de 7o Dia que será celebrada dia
04'08/89, sexta-feira, ás 1 1 00 horas, na Igreja N S

de Copacabana, á Rua Hilário de Gouveia — n° 36

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO

MAL AUGUSTO DA CUNHA MAGGESSI PEREIRA

(EX-PROVEDOR)

tO 

Provedor, a Irmandade, o Corpo Clínico,

Irmãs e Funcionários convidam para a Mis-

sa de 30° Dia, a realizar-se às 11:00 horas

de Sexta-Feira, dia 04 de agosto , na Igreja

de Nossa Senhora de Bonsucesso, Largo da

Misericórdia.

GEN DE EX MEDICO

JOÃO BAPT1STA

BRAGA DE ARAÚJO
4 AGO 1889 — 4 AGO 1989

(CENTENÁRIO DE NASCIMENTO)

tVVA 

rER BAÈRE DE ARAÚJO. SENHORA f HüS í; Ni 'OS RO-
BERTO BAÈRE DF ARAÚJO ( IN MENORIAM") VIÚVA. FIIHO E
NI ros JOÃO BA PT I ò 1 A BAÈRE D- ARAÚJO SENHORA Fil UOS
E NETOS (AUSENTES) EUNICE BRAGA DE ARAÚJO F SENIO Dl
CASTRO ARAÚJO. SENHORA E FIIHO. CONVIDAM DEMAIS PA-
RENTES E AMIGOS PARA A MISSA PFi A SAUDOSA E BONÍSSIMA

ALMA DE SEU PAI AVÔ, BISAVÓ. IRMÃO E TIO. QUE SE VIVO FOSSE
COMPLETARIA O CENTENÁRIO DE SFO NASCIMENTO. A REALIZAR-SE
AS 9 00 HORAS DO DIA 4 DE AGOSTO. NA IGREJA DE NOSSA SENHORA
MÃE DOS HOMENS. A RUA DA ALFÂNDEGA. 54 - ENTRO

DIVA CORREÂ DE MAGALHAES

MANUEL PEREIRA DA SILVA LEITE, ANTÔNIO MA-

NOEL DE MEDEIROS, NELSON BRANCO, LUIZ AU-

GUSTO BITTENCOURT, JOSÉ DA SILVA LEITE, EDIL-

SON DA ROCHA NOVAES, JOSÉ VIEIRA DE CASTRO.

WALDEMAR BAPTISTA DOS SANTOS, CLEVERSON

EMERICK. JOSÉ AVELINO PERÁCIO, JAIR MASSARI e

CARLOS AUGUSTO TORRES GUIMARÃES. Presidente e

Diretores do GRUPO SACIPAN participam da grande

dor pelo falecimento de DONA DIVA — exemplo de gran-

deza, trabalho e dedicação — e informam que o sepulta-

mento de sua querida e inesquecível VICE-PRESIDENTE

terá lugar no Cemitério São João Baptista, HOJE às 9:00

horas saindo o féretro da Capela 06 da Real Grandeza.

MINISTRO

OSWALDO TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE MELLO

f
ALBUQ
MISSA
CANDE

ALBERTO VENÀNClO FILHO. ALUlSIO REGIS. CLÁUDIO DE PAIVA LEITE. ULEAN-
THO DL PAIVA LEITE CLEULER DE BARROS LOVOLA. DIOGO LORDELLO DE
ME: LO FE RNANDO ABBOTT GALVÀO. FERNANDO NÔBREGA, IVALDO FALCONI.
IVAN PEREIRA DE OLIVEIRA. JAMIL RESTON. JORGE ALBERTO CUNHA DA SILVA.
MARIO GIBSON BARBOSA CONSTERNADOS COM O FALECIMENTO DO EMINEN-
TL HOMEM PIJBLU O E FRATERNO AMIGO MINISTRO OSWALDO TRIGUEIRO DE
ULRQUE MELLO. CONVIDAM SEUS AMIGOS. PARENTES E ADMIRADORES PARA A
OUE SERA REALIZADA AMANHÃ. DIA 4 DE AGOSTO. AS 10 HOÉS. NA IGREJA DA
LAR IA w

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

SACIPAN COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S/A. participa o

passamento de sua VICE PRESIDENTE e convida para o

sepultamento às 9:00 horas de HOJE, quinta-feira, dia 3

de agosto no Cemitério São João Baptista, saindo da

Capela 06 cia Real Grandeza.

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

SOCARGAS FÁTIMA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, cum-

pre o doloroso dever de comunicar o falecimento de sua VICE-PRE-

SI DENTE e informa que o sepultamento será realizado hoje. quinta-
feira, dia 03 de agosto, às 9:00 hs, no Cemitério São João Batista. O

corpo está sendo velado na Capela n° 06 da Real Grandeza.

DIVA CORRÊA DE MAGALHÃES

CAFE SUBLIME S/A, com imenso pesar de diretores e funciona-

rios, comunica o falecimento de sua VICE-PRESIDENTE. DONA

DIVA está sendo velada na Capela n° 06 da Real Grandeza e o

sepultamento se dará HOJE, dia 03/08/89, às 9:00 horas no

Cemitério São João Baptista.

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

CAMPO GRANDE CAFE e TABACO LTDA, com imensa triste-

za de diretores e funcionários informa o falecimento de sua

VICE-PRESIDENTE ocorrido ontem e comunica que o> féretro

sairá da Capela n° 06 Real Grandeza para o Cemitério São João

Batista às 9:00 horas de HOJE.

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

J. SINIMBÚ COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A. por seus diretores e

funcionários profundamente consternados, comunica o falecimento

de sua VICE-PRESIDENTE e convida os inúmeros amigos para leva-

rem seui ultimo adeus a Dona DIVA na Capela n° 06 da Real

Grandeza, de onde sairá o féretro HOJE, dia 03/08/89 quinta-feira, ás

9.00 horas, para o Cemitério S. João Baptista.

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CRAVO S.A. — Diretores e fun-

cionários enlutados pelo falecimento de sua VICE-PRESIDEN-

TE, convidam para o sepultamento HOJE dia 03 de agosto,

saindo o féretro da Capela 06 da Real Grandeza para o Cemité-

rio São João Baptista às 9:00 horas.

DIVA CORRÊA DE MAGALHAES

CICAB — Cia Industrial de Cabos de Aço, em momento de

grande tristeza pelo perecimento de sua VICE PRESI DENTE,

comunica que o sepultamento será realizado às 9:00 horas de

HOJE. dia 3 de agosto, no Cemitério São João Batista, saindo da

Capela 06 da Real Grandeza.
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Informe Econômico

Aviso 
aos brasileiros em geral e às pessoas

envolvidas na produção econômica cm

particular:"Não caiam na psicose da hiperinflaçao.
É aviso de amigo e de entendido no assun-

to: o argentino Florêncio Jorge Lourenzo, gc-
rentc-geral da empresa Bagley. grande fabri-
cante de biscoitos na Argentina.

O executivo participou do seminário —

Varejo e hiperinflação —. em São i'n 'o. c

passou boa parte do tempo tentando mostrar

por que os brasileiros não precisam cair no
medo da hiperinflação. Entre outras coisas,
observou que o Brasil tem uma política de
exportação consolidada, o que não acontece
em meu pais".

Colocado diante da questão de que saldos
comerciais muito altos podem ser inflacionários

pois é necessário distribuir cruzados equiva-
' lentes aos dólares gerados pelas exportações —,

Lourenzo não se perturbou. 
"Isso è uma ques-

tão de administrar a produção interna", co-
mentou. para se lamentar, em seguida. O que
dizer de nos que mal temos produção para
administrar?"

A Bagley tem duas fábricas. 4.500 funcio-
nários e produziu no ano passado 6.5 mil tone-
ladas de biscoitos. Segundo Lorenzo, o esforço
da companhia nesse período de crise tem sido o
manter a produção e o abastecimento do mer-
cado.

Pegou, falou
O ministro da l:a-

/enda, Mailson da No-
breca, e o presidente in-
termo do Banco (. entrai.
Wadieo Bueehi. ir.augu-
ram nos próximos dias
uma linha telefônica di-

reta. daquelas que não
precisa nem discar.

A providência sina-
li/a e reforça a boa fase
nas relações I-a/cnda
Banco Central, que fo-
ram péssimas na gestão
de Hlmo Camões no
banco.

Juros altos
r.m conferência na Escola Superior de Guerra, o

empresário Paulo \ illares, presidente do megagrupo
Villares. disse que um dos entraves ao desenvolvi-
mento industrial no Brasil é o alto custo do dinheiro.
Com tabelas, examinando as taxas de juros de oito
paises. de 1981 a St\ Villares mostrou que os bancos
brasileiros cobram juros reais (já descontada a infla-
çào) quase três vezes mais caros cio que os da t oreia
do Sul. por exemplo.

Em 19S6. os bancos da Coréia do Sul cobravam
juros reais de 7.53% ao ano. para clientes preferen-
ciais. Era a taxa mais alta entre paises desenvolvidos
e em desenvohimento. E ainda assim, muito menor
do que as taxas brasileiras. 19.07°o ao ano.^ No
Japào, u t;i\d dc juros estava cm torno dos 3. o. a
mais baixa.

Barreiras
O presidente da Associação fundação do ( o-

mércio Exterior, o ex-ministro Pratmi de Moraes,
disse em Porto Alegre que o Brasil impõe enormes
barreiras a importação, o que provoca represalias de
outros paises. e principalmente dos Estados l nidos.

¦ as exportações brasileiras. Segundo 1'ratmi de Mo-
raes. o Brasil "esta tão fechado quanto Albânia.
Birmânia. I tu pia e Cambodia"

Subindo menos
Depois de bater um Pesquisas i cononucas' " ' ' 1 ederalrecorde de alta em junho

i *~.S0n). o custo de vida
em Porto Alegre aumen-
tou menos em julho ulti-
mo: 31."".. O dado. um
pequeno consolo, e cal-
culado pelo Instituto de

da Universidade
do estado

No-, sele meses de
19K0. o custo de vula su-
biu 2ti9%. Nos últimos
do/e meses. 1.021.6"»•

Chico Mendonça i
Maria Luiza Abbott

BRASÍLIA — O pacote tributário
que aumenta impostos e corta incentivos,
provocando a hesitação do presidente
Sarney quanto a enviá-lo ao Congresso,
por temer a sua impopularidade, não è
fundamental para o próximo presidente.
Na avaliação dos assessores econômicos
dos candidatos que ocupam os primeiros
lugares nas pesquisas, o que lor eleito
terá que adotar um programa de ajus-
te muito mais expressivo do que este
pacote, que proporciona um ganho de
receita que não permite sequer fechar o
rombo do Orçamento da União dc 1990.

"O pacote não è suficiente, porque
deveria ser acompanhado dc outras me-
ilidas, como a reforma administrativa c
um corte de despesas", avalia a ccono-
mista Zélia Cardoso de Mello, assessora
de Fernando Collor, do PRN. "Diante
da magnitude do problema, esse pacote
não é nada", afirma o secretário de Cién-
cia e Tecnologia de São Paulo, Lui/
Gonzaga Belluzzo, um dos elaboradores
do programa econômico de Ulysses Gui-
marães. do PMDB.

O relator do projeto da Lei de Dire-
tri/es Orçamentárias (LDO) aprovado
pelo Congresso e que determinou a cria-
çào de impostos e cortes de incentivos,
deputado José Serra tPSDB-SP). lembra
que o pacote é importante, mas o próxi-
mo presidente terá que luzer muito mais
para fechar as contas. Segundo Ser-
ra. assessor econômico dc Mario Covas,
para equilibrar despesa e receita do Or-
çamento de 1990. seria necessário uni
ganho de receita equivalente ao dobro
do valor proporcionado pelo pacote.

A previsão do governo e que a cria-
çào dc impostos sobre grandes fortunas,
a taxação das bolsas de valores com 101'
(Imposto sobre Operações Financeiras),
tributação de renda agrícola — hoje pra-
ticamente isenta de Imposto de Renda —
e corte de 50° o dos incentivos fiscais que
não estejam garantidos legalmente, dara
um ganho de receita de 0.47% do PIB.
Em cruzados novos de maio isso repre-

Delfim (com Dornelles): corte equivalente a
•vt UíVtií.  -
2% do l'lli

senta, segundo Serra, a metade dos
NCzS 3 bilhões que o governo deve obter
de receita para que o déficit do Orça-
mento de 1990 seja de restrito///'/ aos
custos financeiros dc rolagem e paga-
mento de encargos da divida interna, co-
mo determina a LDO Por isso. mes-
mo que o governo corte os investimen-
tos á metade do que realizou este ano e
contenha despesas de custeio, o déficit da
União será de 3.5% do PIB. na previsão
dos técnicos.

Embora reconhecendo que o pacote e
pequeno para o tamanho da crise eco-
nòmica brasileira, os parlamentares eco-
nomistas acreditam que ele será apro-
vado pelo Congresso. "Não há hipótese
de as medida não tramitarem de forma
fluida", prevê o deputado César Maia
(PDT-RJ), principal assessor econômico
de Leonel Brizola. A proposta na apro-
vação decorre da imposição da Consti-
tuição de que novos impostos só podem
ser criados no "ano que antecede o seu
recolhimento. Por isso, por menor que

seja o ganho de receita, o próximo
presidente terá dificuldades em aumentar
a arrecadação tributária no primeiro
ano de governo, pois, se houver segundo
turno, o eleito só scra conhecido no dia

; 11 de dezembro.
O deputado Delfim Netto (PDS-SP).

principal economista do partido de Pau-
lo Maluf. acha que o pacote deveria ser
um pedaço de lodo um processo de
ajuste. Ele recomenda cortes de despesas
no equivalente a 2"» do PIB, privatiza-
çào de grandes setores estatais, tr.ms-
ferência de encargos a estados e municí-
pios e. posteriormente, o aumento de
impostos. Segundo o deputado, os cortes
— como a demissão de funcionários,
fechamento e privatização de estatais -
poderiam passar pelo Congresso, embo-
ra não tenham sido aprovados anterior-
mente "Ê que o governo manda medida
provisória ao C ongresso como um li-
lho feito á noite, embaixo de um poste,
porque não cuida dc sua aprova^ao .
dispara.

Arrecadação tributária
•fs.*'- •

do mês passado 
deve ;

atingir NCz$ 6 bilhões ~

Sarava de Alencar
  ¦

BRASÍLIA — O ministro da Fazenda. Mailson da Nobre-
ga. já começou a comemorar ontem os primeiros res^-;
lados da economia no mês dc julho, que indicam um desempe-
nho melhor que o de junho. Além do aperto da Dasfi,>
monetária, que caiu de 15,9% em junho para 10.6% no mes
passado. Mailson recebeu outra boa notícia: a arrecadai-
ção tributária, que ainda não está fechada, ja chegou a
5.8 bilhões e pode atingir NCzS 6 bilhões. . v,

Os técnicos da Fazenda acreditam que este ano o govefno
poderá ter um 13° mês dc arrecadação. Ou seja, a re- *•

ceita efetivamente recolhida nos doze meses superara as previ-
sòes iniciais dc NCzS 70 bilhões no equivalente a um mes de ^
arrecadação. Os assessores do ministro lembram que as primei- ,,
ras estimativas para julho eram de úmidos NC zS 4.6 bilhões. *

que foram reestimados para NCzS 5.2 bilhões e ja sup.e-
radosem 10% até agora. *

Lista negra — Alguns assessores acreditam que o fato v
de o governo ter anunciado a divulgaçao da lista negra ,.
com os nomes dos maiores sonegadores do pais contribuiu para |
que muitos devedores se antecipassem e tentassem acordos com ,
a Receita. ——

Para o mês de agosto, no entanto, não se pode esperar o *

mesmo efeito, pois. decorridas duas semanas da publicação da «

lista no Diário Oficial da União, dos 150 nomes de pessoas,
tísicas e jurídicas somente dezesseis ja poderão ser excluídos ^
por terem feito acertos para o pagamento. O maior d<aíe- *
dor. no entanto, que. segundo informações da Receita, é a ,
Camargo Distribuidora dc Títulos e Valores Mobiliários, ainda ^
está necociando como pagar a divida dc NCzS 27 milhões dc-t
corrente do não pagamento do Finsocial. PIS. Imposto di^
Renda na Fonte e Imposto de Renda da Pessoa Jurídica.i
Uma das alternativas cogitadas pelo Ministério da Fazenda*
para que tanto a lista inicial como as próximas surtam mais
efeito é a de selecionar os casos que prevêem prisão administra-
tiva De acordo com a nova Constituição, o ministrotfr*
Fazenda pode pedir para um juiz decretar a pnsao dos sõ"*
negadores de IP1 (Imposto sobre Produtos Industrializados) e^
do Imposto de Renda na Fonte.

Mudanças na administração do

FGTS agradam deputados do PT

„ i:  •»!?. mnr i i iitih/:u Mn ilo K»IS no abati

Defesa do consumidor
Os norte-americanos estão gastando com bilhe-

tes de loteria cerca de I SS 1 > bilhões por ano. sete
vezes mais do que faziam há dez anos. Iodas as
loterias são de governos estaduais, que investem L SS
400 milhões de dólares anuais em propaganda. Os
prêmios pagos correspondem a 48' u do total arreta-
dado; 37% vão para o governo e 15"» cobrem eus-
tos.

Sociedades de defesa do consumidor estao argu-
mentando que. assim como uma lata de cerveja deve
trazer exatamente a composição da bebida, para o
cidadão saber o que compra, também o bilhete dc
loteria deveria trazer: 11 o valor exato do prêmio (que
nos Estados Unidos e pago cm prestações anuais.
Por exemplo: USS 1 milhão cm 20 de 50 mil); 2) as
chances de acerto; 3) a porcentagem que vai para os
prêmios.

Não e má idéia. Não caberia na jogatina brasi-
leira, também estatal?

Caminhos obscuros
A Petrobrás assina hoje convênio pelo qual sc

compromete a entregar gás para a Prefeitura de São
Paulo utili/ar em parte de sua frota de ônibus. Os
veículos movidos a gás são mais econômicos e menos

•eficientes. Mas a Petrobrás vai mandar o gas para Sao
Paulo cm bujões transportados por caminhões diescl.

Há um gasoduto já instalado através do qual a
Petrobrás manda gás da bacia de Campos para a
cidade de São Paulo, onde é distribuído pela Comgas.
uma estatal do governo paulista.

\ pergunta e: por que não sc usa esse gasoduto
nara o gás da prefeitura? Só por que a prefeitura e do
PT e o governo estadual do PMDB.' E ou por que a
Petrobrás e a Comgás tem um relacionamento ditai.

(Àtrlos Alberto Sardenberg, com sucursais

BRASÍ1 IA — As discussões sobre as
mudanças de rumo na administração e
gerência do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) chegaram
ontem ao PT. O vice-líder do partido,
deputado Paulo Paim. e a deputada
Irmã Passom (PT-SP) deixaram ontem a
reunião com os membros da Comissão
Interministerial. que estuda as propostas
de reformulação do l"G 1S. convencidos
de que nenhuma medida será adotada
para prejudicar a classe trabalhadora.
Assim, prevalecerá o direito de utilização
do saldo para abater as prestações, ape-
sar de algumas restrições, e a correção
dos depósitos passará a sei mensal, com
a data a partir do ingresso dos recursos
na conta de cada trabalhador.

Segundo Paim. a proposta inicial de
se impedir a aplicação do saldo no aba-
limento das prestações junto ao Siste-
ma Financeiro da Habitaçao (SFH). ce-
deu lugar a uma alternativa "mais

coerente". A idéia, agora, e de se res-
trmgir o abatimento reduzindo o limi-
te máximo dc até 80°u do valor da
prestação. Tanto elo quanto Irma las-
soni confessaram que nos estudos da
comissão muitos pontos são coincidentes
com as posições defendidas pelo PI A
centralização das contas, um cadastro
único c mesmo a correção mensal dos
depósitos contam com o nosso apoio",
contou Paim. insistindo em que as mu-
danças em relação ás restrições adicio-
nais ao saque devem ser amplamente
debatidas pela sociedade e pelas comum

dades e pelos movimentos sindicais. "Es-

te ê um dos pontos de divergência , atir-
ma Passoni.

Vinculação — Os dois parlamcn-
tares insistiram, ainda, na necessidade de

que os recursos do 1 CilS passem a ser

utilizados apenas para habitação e sa-
neamento básico, a partir de uma to-
tal vinculação dos projetos. 

"Os recur-
sos devem ser aplicados em uma mesma
obra. Não se pode pensar, por exemplo,
em empregar o dinheiro do FGTS na
construção de um túnel", explicou a de-

pulada paulista l ies. no entanto, não
quiseram polemizar as declarações do

presidente Sarney. contrárias á continui-
dade dos estudos "O presidente agiu
com a postura de cautela, porque o>
estudos são preliminares e poderiam pro-
vocar um saque em massa do I ti IS. o.

que não e bom", ponderou Paim

As propostas de mudanças ja avan-
çaram nos últimos dias. Inicialmente,
se pensava em permitir a utilização do
saldo das contas para abater a cada
cinco anos o saldo devedor e nao mais
as prestações. As reações a medida fo*
ram enormes, lideradas principalmen-
te pela Associação Brasileira das I nu-
dades de Credito Imobiliário e Poupança
(Abccip). A hipótese em estudo permite.

agora, a utilização do I-C»IS no abati-
mento das prestações só que em um nível
menor. t. as possibilidades de saque, nos
casos de demissão, caminham para uma
alternativa em que o critério passará a
ser o nível de renda do trabalhador.

As discussões da comissão ficarão,
nos próximos dias, em banho muna,
para que se convença o presidente Sar-
nev da necessidade das mudanças. E,
mais do que isto. deixar bem claro que
se trata de um estudo em delesa do
único instrumento de garantia de apo-
sentadoria do trabalhador, como insis-
tem no Ministério da Fazenda. Neste
ponto, ontem, houve o convencimento
aos parlamentares do PI.

i—| A ( ai\a Econômica Federal, ges-
— lora dos recursos do Fundo de Ca-
rantia por Tempo de Serviço, divulgou
ontem números bastante positivos sobre
as contas do Fundo. Segundo a CEF, o
FCTS registrou uma captação total de
NCzS 2.1 bilhões no primeiro semestre
deste ano. Desse- montante foram sa-
cados cerca de NCzS 1.2 bilhão pelos
trabalhadores, restando no caixa do
FGTS, portanto, uma captação liquida
de NCzS ^44.2 milhões. Esses resulta-
dos, contudo, ainda podem ser consi-
derados modestos, diante da necessi-
dade de ampliação das disponibilidades
dos recursos do F(ITS.

Petróleo — A produção de petróleo em julho atingiu*,
recorde histórico com a média diaria de 629.384 barris diários.••
chegando no dia 30 do mês passado a 650.057 barris, devido a j
entrada de novos poços no Pólo Nordestre da Bacia de C am- -

pos O objetivo é atingir os 700 mil barris diários até o finai do '

ano. A Bacia de Campos, principal região produtora, comi
3X3.929 barris por dia. responde por 58" o da produção naçio-t;
nai e 87% do volume extraído no mar. A Bahia perdeu o posto-,
de segunda maior região produtora, sendo superada pelo^
Rio Grande do Norte.
BNDES —t) Banco Nacional de Desenvolvimento Fconô-i
mico e Social (BNDES), que vem financiando projetos de*
redução do consumo de energia elétrica, ale o final do mes \
iniciará um programa de diminuição do consumo no propno>(
prédio, com 2.500 funcionários, mas com demanda equivalente^
ao de uma cidade de 50 mil habitantes. Kste consumo eqüivale^
a uma unidade geradora de 10 mil quilowatts Os dire- '

to res do BNDES. Nev Távora. e da Elcirobras. Marcos Jose;;
Marques, assinaram convênio ontem para o desenvolvimento (
de projetos e respectivos financiamentos visando a conservaçao:;
de energia elétrica.
Equador — Representantes do Chase Manhattan Bank
iniciaram ontem uma primeira rodada de conversações com o*;*
dirigentes do setor cafeeiro equatoriano com o objetivo de.,
trocar o grão por títulos da divida externa do país a 85' o de seut)
valor O presidente da Federação Equatoriana de Exporta-.,
dores de Café (Fenacafé). Victor Murillo, revelou que as.'
conversações prosseguirão na próxima semana. Segundo ele. o.
Chase adquiriria cerca de 50 mil sacos de café trimestralmente |
por aproximadamente l'SS 4 milhões e entregaria títulos dai
divida que os exportadores equatorianos trocariam por suciev
a moeda nacional
Alemanha — Os banqueiros privados alemaes nao ofere-.i
cerào novos créditos aos paises devedores se seu debito for<(
reduzido, conforme aconteceu com o México e de acordo com.;
o que propõe o Plano Brady para todo o lerceiro Mundo. Os;;
credores propõem que os governos e instituições multilateraiv«-
como o FMI e o Banco Mundial assumam maiores responsam-:;
lidadc nesses financiamentos. O presidente da Associaçao dos..
Bancos Alemães. Wolígang Roeller, afirmou que uma supres-'
são parcial da divida^externa dos paises devedores tira a-
responsabilidade das instituições privadas no repasse de di-,;
nheiro novo.

Indústria reelege Mário Amato

hoje para 
mais 3 anos na Fiesp
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SAO PAULO Os industriais pau-
listas reelegem hoje Mário Amato para
presidir a l edera^ào das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp) e o Centro
das Indústrias do Estado de São Paulo
(Ciesp) para mais uma gestão dc três
anos. Amato transpôs todas as dificulda-
des criadas pelos seus opositores — os
mais visiveis concentrados no Pensanien-
to Nacional das Bases Empresariais (PN-
BE) . manteve sua estrutura de poder e
manobrará o respeitável superávit da
Fiesp, avaliado no final de 1988 em
NCzS 3.9 milhões, c o do C iesp. de NCzS
2.9 milhões. Mas não foi uma campanha
tranqüila. Para chegar á sua reeleição,
Amato foi forçado a inúmeras composi-
ções que o obrigaram a constituir um
novo conselho, no qual abriga HHI no-
mes além de ver recusado convites dos
coordenadores do PNBE para compo-
rem com ele na chapa.

Dos 119 sindicatos hoje filiados à
Fiesp, 117 têm direito a voto. Mas muito
deles, todos com o mesmo peso eleitoral,
não têm representatividade suficiente pa-
ra respaldar a eleição. Da mesma forma.
Amato viu-se testado em eleições prévias
em três sindicatos, o da Indústria de
-Maquinas, o da Indústria de Fundição e
o da Indústria de Brinquedos — os dois
últimos o referendaram e o de maquinas
somente abrirá suas urnas hoje. Mesmo
lendo passado galhardamente pelo teste,
Amato viu o processo eleitoral questio-
nado. numa exigência de jovens empre-
sários pela democratização das eleições
nas entidades.

Mais que isso. o Sindicato Nacional
da Indústria de Máquinas (Sindimaq).
com 1 300 associados, ja esta estruturado

em departamentos e pretende criar sua
própria federação. Com isso. não só po-
dera esvaziar a futura gestão dc Amato,
como subtrair-lhe polpudas contribui-
ções. já que a nova Constituição permite
a organização por segmentos e as empre-
sas poderiam, ao filiarem-se aos novos
sindicatos, desv iar suas mensalidades pa-
ra a nova federação.

Nova federação A idéia de
uma federação da industria de máquinas
surgiu assim que foi.promulgada a nova
Constituição. Com a unicidade sindical
aprovada e a liberdade de formação de
novos sindicatos por atividades econó-
micas em unidades municipais estaduais
e federais, abriu-se a possibilidade de a
indústria de máquinas, organizada na-
cionalmente e dividida em departamen*
tos. ter a sua própria estrutura federati-
va. Desde então, a idéia está em debate
dentro do Sindimaq. e a possibilidade
hoje é tornar-se realidade. A Fiesp. é
claro, contesta juridicamente a hipótese,
por considerar que indústria de máqui-
nas não e uma categoria econômica por
si só. preferindo interpretar a legislação
como mais abrangente quando se refere
a indústria como um todo Prevê-se uma
longa batalha judicial a respeito.

Esse não é o único ponto que a Justi-
ça poderá definir quanto á Fiesp. Outros
sindicatos, esses de microcmpresârios,
em número de 105. foram constituídos
sob a liderança de Joseph Michael C uri.
também coordenador do PNBE. e chega-
rá a pedir registro na Fiesp. Se tossem
aceitos, as 105 entidades representativas
de microcmpresârios, todos com bases
muncipais. mudariam completamente o
perfil do quorum eleitoral da Fiesp. com
amplas possibilidade de mudar a sorte da
eleiç ' o de hoje

Cicsj) também vai

ler eleição hoje

SÃO PAI 1.0 As eleições de hoje
serão feitas simultaneamente paia a Fe-
dcraçâo das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp) e o Centro das ln-
dúslrias do Estado de São Paulo (Ciesp),
que também passou por uma disputa
interna. A oposição queria que as ciei-
ções para o Ciesp ocorressem antes, ja
que nesse caso são as empresas que no-
tam e não os presidentes de sindicatos. O
quorum e de cerca de 10 mil empresas,
mas só perto de sete mil têm direito a
voto. por estarem filiadas a mais de um
ano e cumprirem as outras determina-
ções legais. Somente depois das eleições
do Ciesp é que se faria a eleição a Fiesp.
Depois de uma contenda que durou se-
manas e muita polêmica, chegou-se a um
acordo para que fossem realizadas no
mesmo dia. O presidente da 1 iesp. Mário
Amato. hav ia proposto a criação de um
conselho, que seria indicado por ele. Isso
provocou muita discussão e ele recuou.

A chapa que Amato lidera, para o
mandato de tres anos, e composta de 2S
membros efetivos e 2S suplentes 11a dire-
tona. Outros seis serão indicados como
delegados junto á Contedcraçâo Naeio-
nal da Indústria (CNI). com o próprio
Amato liderando essa representação. Ao
todo. a futura diretoria terá 63 nomes. Já
o Ciesp terá 45 integrantes 11a diretoria
execultiva e 5011a plenária, com mais seis
nomes no Conselho Fiscal. Outros dois
conselhos, o consultivo, com 1M nomes,
e o de orientação técnica de relações
industriais, com "• 

pessoas, compõem .1
estrutura diretiva da I iesp n . próximo
tnênio.
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Escola aumenta mensalidade muito além da inflação

y-1 nm .. , 17^. h,. friUnlrt nrotn
Governo devera ulr controla

mudar sistema

de cálculos

Os pais tomaram um susto neste começo dc semestre. Os
carnes que receberam das escolas privadas registravam au-
mentos substanciais em relação á ultima mensalidade. Mas
desde que foram liberadas as escolas têni exagerado na dos
dos reajustes. Algumas aumentaram as mensalidades em até
370"o de fevereiro a julho. 0 IPC (índice de Preço ao
Consumidor) acumulado no mesmo período foi de 108,42. A
Portaria 140 de 20 de junho, assinada pelo ministro da
Ha/enda, colocou as escolas em regime de liberdade vigiada.
.•Vpartir dai começaram ocorrer os abusos. Segundo a delega-
dS regional da Sunab do Rio. Anette Vianna Balthazar, dos
306 telefonemas recebidos em julho, pelo menos 200 re-
nSiam-se a den-úncias de aumentos, que rondam entre 200%
e-350°...
i Em uma pesquisa em vários colégios ficou demonstrado

oue o maior aumento constatado foi o do colégio Im-
nácto. que subiu 370.1%. A mensalidade de fevereiro era de
SOS 74.31 e passou para NCzS 352.35 em agosto. No
entanto, só de junho a agosto, o reajuste foi de 132.9%.

" 
A Sunab ja multou 36 escolas por majoração das mensali-

dãdes. O campeão de infrações loi o Instituto Metodista
Bènnett. que deverá pagar a Sunab NCzS IX mil O total
arrecadado com as multas foi de 172.604.00. "V árias escolas
continuam sob fiscalização e muitas já foram autuadas, tal-
tájido apenas a confirmação das multas", conta Anette. Ela
Jfc.sc. que existe dentro do órgão a desconfiança de que
algumas escolas estariam usando notas fiscais, para compro-
\%çào das despesas, que não fazem parte dos custos dos
estabelecimento

¦ A mensalidade da escola Dom Quixote. que em fevereiro
eia NC/S 51.00. subiu para NCzS 215.00 este mês. ou
seja. 321.5%. "Se continuar neste ritmo não vou ter condiçocs
iic manter meus três filhos na D. Quixote". reclama a mora-
dora de Jacarepaguá. Sandra Machado. 35 anos. Fia acha uni
absurdo os reajustes que as escola estão praticando. 

"Ja

tivemos que cortar o supérfluo para não prejudicar as
efianças". afirma Sandra.

i Tia lembra, que enquanto os salários ainda estavam con-
gèiados, as mensalidades ja estavam liberadas. O pior e que
nào adianta reclamar, tem que pagar e pronto", dispara
Sandra. Agora, ela esta na expectativa no reajuste de setem-
bfo. "Deus queira que não seja grande", implora, mostrando
qae só ile julho para agosto a mensalidade do D. Quixote
s$biu 97,2%.

» "As mensalidades estão subindo acima dos ganhos sala-
rjais", diz. irritado, o pai de um aluno do colégio Sagrado
Coração de Mana. que não quis se identificar. No entanto,
ele alirma que a escola não c a das mais caras. De
fevereiro a íulho o Sagrado Coração de Maria subiu 159.2" o.

Explicações

confundem e

assustam

As 
explicações das escolas

que chegam até os paisjus-
tificando os reajustes confundem
e assustam, quando deveriam sim-
plesmente esclarecer. Todas se va-
lem da Portaria 140 do Ministério
da Fazenda, que colocou as esco-
Ias em regime de liberdade_ vigia-
da. Av creches também estão sem
controle, só que não precisam
apresentar planilhas de custo para
justiticar os aumentos. /I partir
daí, as escolas jogam para cima do
aumento dos professores, que po-
dera chegar a 42%. a justificativa
dos aumentos.
iVo Colégio Impacto, por exem-
pio. além do aumento abusivo de
370",i. são cobradas cm dezembro
e em janeiro as tais lJ e 2' mensa-
lidades. Porém, não conseguem
explicar de onde vém esses \alo-
res. Algumas escolas, como e o
caso do Colégio Batista Shepard,
avisam que em agosto poderá che-
gar — além do aumento em rela-
çáo a julho, que nas escolas pes-
quisadas ficou entre 50°í> e 90%
— a outra taxa extra. "Caso se
oficialize a política salarial do go-
\erno. que determina 42'\< de au-
mento para a classe com dissídio
em abril, não agüentaremos esta
situação e faremos uma cota extra
ainda em agosto...", avi^i o me-
morando do Shepard So Impac-

• to. o aumento de agosto e explica-
do através dos aumentos dos
professores e do pessoal ndminis•
tramo, que recebera dc reajuste
28%.

cerveja, chope

Gery Belmonte

Gxrjxunza

Aumento das mensalidades nas escolas

Monsalld»d»» (NCiS)"C° |rav. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago.

imoneto 74.31 105.48 105. *8 106.48 151.26 227.00 352.35
Somen,o • • 38.98 45.7B •
Var.i 374.1%
Senador.Corre.a 66 91 66 91 6G 91 66.91 125.50 133.50 22100
Var.: 230 2%

Vtf*MarU»C0r*'#0 52'23 5S01 5001 84,83 fM'63 135 41 *
Var.r 15?. 2%

"o 
Ouuote 5100 58.0° 6:'00 84.00 84 00 109 00 215.00

Var.: 321.5%
• • 25.50 2r.,50 30.46 47.53 65.500lonfi -••••• 16.17

complomonto
Ve.ru 220.2%

_ Centro tducacional ,, m. Anisto Teixoira 83.39 83.39 83.39 116.75 151.78 161.78 .59.00
'/nr.: 210 5%

BRASÍLIA — O Ministério da Fa-
zenda deve anunciar nos próximos dias
uma nova sistemática para calcular as
mensalidades escolares. A mudança de-
verá ocorrer cm função das inúmeras
reclamações dos Conselhos Estaduais de
Educação c das associações de pais e
mestres, que não conseguem fiscalizar os
valores cobrados pelas instituições com o
sistema de liberdade vigiada, autorizado
em portaria do ministério da Fazenda no
dia 20 de junho. Ainda não há uma
definição sobre o método a ser adotado,
mas há sugestões para que seja utilizado
um indexador que facilite o cálculo e o
seu acompanhamento.

O sistema de liberdade vigiada, onde
as escolas devem cobrar as mensalida-
des com base numa planilha de custos,
praticando uma margem dc lucro dc
no máximo 10%. transformou a vida
dos Conselhos Estaduais de Educação
num verdadeiro inferno. Para aumen-
tar os custos, os estabelecimentos de
ensino têm apresentado até nota fiscal
referente a compra dc filé mingnon.
mas a dificuldade maior está sendo cau-
sada pelas milhares de tabelas que são
enviadas aos Conselhos, abrangendo o
ensino fundamental, primeiro, segundo c
terceiro graus.

Sem infra-estrutura para analisar tão
grande número de tabelas de custos, os
Conselhos de Educação estão se recusan-
do a examinar as planilhas. Diante disso,
muitas associações dc pais c mestres têm
enviado seus cálculos pelos Correios,
com cópias para a Sunab que, sem a
análise dos Conselhos Estaduais, não po-
de fazer a conferência dos cálculos.

c refrigerante
A cerveja, o chope c os refrigerantes

continuarão com preços controlados pe-
Io Conselho Interministerial dc Preços
(C lP) na indústria. Entretanto, para o
varejo estão valendo as portarias I99 200
e 201. de 25 de setembro de I9X7.'
que determinam percentuais diferentes
para reajuste desses produtos de acordo
com o tipo do ponto de venda (bar,
hotel, restaurante, casa de show. entre
outros), município e embalagem. Na ver-
dade, é um controle pela fórmula CLD
(Custo-Lucro-Despesa) que fixa margem
de comercialização no varejo a partir dos
preços estipulados para a indústria.

Assim, nos municípios onde existam
fábricas de cerveja os preços máximos
de vendas no balcão ou para consumo
externo de cerveja em embalagem
descartável e chope têm acréscimo
de até 115% para os chopcs, indepcn-

* dente do tamanho, e até 70% para cer-
vejas e refrigerantes cm embalagens des-
cartáveis, a partir do preço de fábrica ou
atacado. Nas cidades onde não haja esse
lipo dc indústria o preço dos produtos
ainda sofre acréscimo do valor do trans-
porte.

Cervejas e refrigerantes comerciali-
zados cm municípios com fábrica
com o recipiente descartável e pelo o
sistema post-mix (máquinas usadas nas
lanchonetes) c pré-mix (botiiào usado
por ambulante) poderão ter até 70% de
aumento.

No caso de cervejas e refrigerantes
com embalagem rculilizável superior a
600 ml. as vendas no balcão e exlcr-
na. onde haja fábrica, sofrerá um rea-
inste dc até 40%. E 70% para as garra-
fas de vidro até a 600 ml sempre
incluindo o ICM

Falta de tabela afeta

venda de veículos nas

concessionárias em SP

Projeto tira recursos

do Rio e de São Paulo

BRASÍLIA — Na distribuição do
bolo do selo-pedágio — cerca de NC zS
600 milhões em valores de maio, os esta-
dos do Rio de Janeiro e São Paulo,
apesar de serem os dois maiores con-
tribuintes. estão ameaçados de receber as
menores fatias. É o que estabelece proje-
to de lei que deve ser votado cm sessão
conjunta do Congresso Nacional na pró-
xima terça-feira. Os dois estados \ao re-
ceber apenas 4o o dos recursos, embora
arrecadem 41%. enquanto Maranhão e
Minas Gerais, que recolhem 12oo. fica-
rã o com 50% da receita, apontam os
cálculos do deputado Francisco Dornel-
les (PFL-RJ).

A estatística mobilizou a bancada
do Rio dc Janeiro c a solução desenha-
da è o envio ao Congresso, pelo gover-
no, dc novo projeto no valor aproxima-
do de NCzS 100 milhões, equivalente ao
excesso dc arrecadação do selo pedágio
somente para atender aos estados pou-
co aquinhoados com a primeira disiri-
buição. O dinheiro do selo pedágio foi
repartido a pariir de uma mensagem
do Executivo que chegou ao Congresso
em maio. Por meio de emendasse pro-
jcto, os parlamentares redistribuíram os
recursos segundo os interesses de seus
estados.

SÃO PAULO — As concessionárias estão com os negó-
cios de veículos novos praticamente paralisados, porque ain-
da não receberam as tabelas com os preços reajustados. Os.
revendedores esperam receber a tabela ainda hoje, porque4
desde terça-feira não podem vender os veículos porque nao
sabem os preços a serem acertados com os clientes. Apesar de,
o aumento (pouco mais de 30%). definido pelo CIP, ler
sido bem inferior aos 54% reivindicados, a indústria automo-
bilistica está diminuindo o número dc veículos incompletos-
nos pátios, por falta de peças c componentes.

Ontem, a Autolatina (holding que controla a Volkswagen
e a Ford) informou que havia 3.600 veículos da Volkswagen e
i)50 unidades da Ford. Na terça-feira, a empresa contabili-
zava um número maior de veículos incompletos: 4.600 da
Volkswagen e 1.300 da Ford. Segundo a Autolatina. os
veículos vão sendo liberados á medida em que estão chegando
as peças dos fornecedores. Na avaliação da empresa, as duas.
montadoras apresentavam uma queda entre 20% e 30°o na,'
produção de ontem.

No mercado, o comentário era dc que o fornecimento,
continua irregular, porque os fornecedores amargam uma
defasagem dc 45% nos preços. O Sindicato Nacional da/
Indústria de Autopeças (Sindipeças), que havia pedido um
reajuste dc 51.6%, conseguiu 30%.

Revendas — Algumas das principais concessionárias, a
exemplo dc todo o setor, estavam ontem numa situação que
Vitorio Primo Rossi. diretor da Rossi Veículos que nor-
malmente vende até 250 veículos mensais —, classilicou como .
de "mãos atadas". Ou seja: as concessionárias não receberam
nem os veículos nem as tabelas, deixando frustrados os
clientes que procuravam as lojas para adquirir um carro zero
quilômetro. .

1'anto a Rossi Veículos, quanto duas outras grandes
concessionárias, a Pompéia (revenda General Motors, tercei-
ra do ranking da marca, com um volume de 350 veículos
vendidos por mês) e a t aliabiano Veículos (revenda Ford-
com ii marca mensal de 250 veículos comercializados), manti-
veram postura de não aceitar sinal de clientes para a reserva ^
de veículos. " 1 emos uma fila de interessados, mas não aceita- <
mos nenhum sinal, porque o importante é aguardar a novál
tabela dc preços", explicou trancisco Caltabiano. diretot^
da Caltabiano. - ~3

]{c<i juste de 31,65 %

não satisfaz Anfavea
SÃO PAI LO — A indústria automobilística não està;

satisfeita com o reajuste dc 31,65% que entrou em vigof -
d,a I' dc agosto e se queixa dc que o percentual não cobre.,:
seus custos Por isso. o conselho da Associação Nacio-^
nal dos Fabricantes de Veículos Automotores (Antavca) deci-;
dui cm sua reunião de ontem levar ao ministro da Fazenda,
Mailson da Nóbrcga, no próximo final de semana, seus
pleitos c propostas Uma das hipóteses analisadas durante a
reunião e dc o setor seguir os passos da Coca-Cola. aumen-
lar os preços e brigar na Justiça depois

\ conclusão de um líder do setor e que a "situação ficou
muito complicada" Para as montadoras, a solução ideal seria
a liberdade de mercado Caso não haja acordo, não esta
descartado um novo confronto judicial, como o ocorrido
entre a Autolatina — holding que administra .1 Volkswagen e
a Ford e o ex-ministro 1111/ Carlos Btesser Pereira, com .1
vitória llnal da montadora

BANCO

rWULTIPUC

Associado ao Uoyds Bank

BALANÇO SINTÉTICO

Etn 30 de junho dc 1989
(F.m milhares de cruzados novos)

ATIVO

Ativo Circulante
Disponibilidades
Aplicações financeiras
Empréstimos e repasses
provisão para devedores duvidosos
Outros ativos

Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
Empréstimos e repasses
Provisão para devedores duvidosos
Outros ativos

Ativo Permanente
Total do ativo

Banco Muliiplic
Mulnplic Consolidado

182 2.042
1.827.902 1774.069

787.724 846.648
(6.412) (7.055)

108.615 119.004
2.718.011 2.734.708

226.326 226.326
195.321 198.349
(2.158) (2.336)

292 10.256
419.781 432.595
112.291 200.544

3.250.083 3.367.847

PASSIVO Banco

Passivo Circulante
Depósitos interfinaneeiros c à vista
Captações no mercado aberto
F.mpréstiinos em moeda estrangeira
Fundos para repasses
(Hitrus cxigibilidades

Exigível a longo prazo
Fundos para repasses
Empréstimos em moeda estrangeira
Outras c.xigibilidades

Receitas de exercícios futuros
Participação de outros acionistas
Patrimônio líquido
Total do passivo

Multiplic
Consolidado s

562.262 561.000.
1.788.486 1.788.326 '

105.479 115.998
74.182 74.338

302.041) 375.845
2.832.449 2.915.507"

192.869 192.942 1
1.190 11.200
663 16.553

194.722 220.695
963 963

8.733
221.949 221,949

3.250.083^ 3.367.847

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Sçjnestre findo em 30 de junho de 1989
(Em milhares de cruzados novos, exceto lucro por ação)

DIRETORIA

Receitas operacionais
Rendas de operações de crédito
Rendas de operações financeiras
Outras rendas operacionais

Despesas operacionais
Despesas de captação
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais

Resultado operacional
Resultado não operacional
Correção monetária
Resultado antes do imposto de renda
Imposto de renda
Participação cit* outros acionistas
I ucro líquido
l.ucro por ação

Banco Multiplic
Muliiplic Consolidiido_

441 .(>44 462.575
1.192.495 1.097.730

28.288 73.834
1.662.427 1.634.139«. .

1.272.429 1.216.603
26.256 , 42.634

248.867 306.559
1.547.552 1.565.796
114.875 68.343

(385) 21.440
(50.590) / (12.807)
63.900 76.976
(23.242) (35.348)

- (970)
40.658 40.658
0,043 0,043

¦>' .

ANTONIO JOSÉ Dl Al.MUDA CARNEIRO
Diretor Presidente
FREDERÍCK 1ILNKV <31 BBS
LUIZ KÁAJFMANN
CORNEL1US JOHN MURPHY
Diretores Vice-Presidentes

DIRETOR GERENTE GERAL
MANOEL FÈLIX CIN'1 RA NETO

DIRETORES EXECUTIVOS
FRANCISCO GOMES DA COSI A
JORGE DUVERNOY
TADEU VANI PUCC1

ENDEREÇOS PRINCIPAIS
Avenida Jurubatuha. 73 3" ao 11' andar
São Paulo-SP
Iclefone 101 li 534-6855

\s demonstrações linaiKciras do Haiuo e das empresa*
1989. no jornal < ia/.eta Mercantil c no Diário Oticial uo

DIRETORES
AGNALDOCALBUCCI
CARLOS DOS SANTOS.
CHR1STIANO JOHN MULLER CARIOBA
JOliL ANTONIO SERRASOUE1RO
JOSE CARLOS PIEDADE DE FREITAS
LUIZ FELIPE JACQUES DA MOTTA
PEDRO PEREIRA DE FREITAS
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ROBERT JOHN HARR1S
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\ -WIER PI ERRE CLAUDE ACCARIES

Avenida Rh> Branco. 83 - Térreo ao 5- andar
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I clefone: (021)291 -1212

lniaiu firas l.>ram publicadas na íntegra, dia 21 dc julho dé
istado dc Sao Paulo
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Rocha Azevedo e Wald são denunciados no caso Nahas

Economia quinta-feira, 3/8/89 ? 1° caderno ? 17

0 presidente da Bolsa de Valores de
São Paulo, Eduardo da Rocha Azevedo, e o
ex-presidente da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM), Amoldo Wald. foram denun-
ciados tiú processo que apura o Caso Nahas
pelas procuradoras Lindora Maria Araújo c
Célia Regina Souza Delgado. Elas pediram
ainda que os dois e o dono da Distribuidora
Capitânea, Elmo Camões I-ilho. o Elnunho.
sejam indiciados no inquérito da Polícia Fede-
ral. Agora, cabe ao juiz da 13a Vara Federal.
Augusto Guilherme Diefenthaeler. decidir se
acata a denúncia; se aceitar, os treze denun-
ciados responderão a processo criminal.

Rocha Azevedo foi denunciado com base
na lei da economia popular. 

"Com a pressão
para que os bancos retirassem os financia-
mentos, ele provocou a queda das ações .
explicou Célia Regina. O ex-presidente da
CVM foi denunciado por omissão, com base
na Lei 7.492 86. do colarinho branco, mesma
alegação usada para a denúncia do atual pre-
sidente, Martin Wimmer. "Ele se orgulha de
ter tomado providências para sanear o merca-
do", alegou o advogado de Rocha Azevedo,
Artur Lavigne.

Das onze pessoas já indiciadas no inquen-
to. só o diretor da Corretora Progresso, Ri-
eardo Thompson, não foi denunciado. Além
de Rocha Azevedo. Wald. Elminho e Wim-
mer, os denunciados são: Naji Nahas. o ex-
presidente da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro Sérgio Barcellos. seu superintendente,
José Breno Salomão, os corretores Fernando
Carvalho (Ncy Carvalho). Newton Ihuin
(Beta). Armando Braga Rodrigues (Tamoyo),
Erwin Eyler (Celton) e os diretores da Selecta
Indústria e Comércio, Mário Jacome Castro e
José Carlos Corrêa Kanan.

Inquéritos — As procuradoras pedi-
ram ainda a abertura de novos inquéritos, de
forma a apurar a atuação de testas-de-ferro,
laranjas, e insiders informatian. Elas esperam,
por exemplo, saber quem é o outro socio de

Arquivo

Ricardo Thompson na Corretora Progresso c
não descartam a possibilidade de, a partir das
próximas apurações, denunciarem outras pes-
soas ainda não envolvidas. Nestes novos in-
quéritos. o procurador Alcyr Molina vai se
encarregar de acompanhar a fase de apura-
ção. para a qual foram solicitadas mais oito
testemunhas, entre elas o diretor de Fiscaliza-
ção do Banco Central, José Tupv Caldas, o
presidente do BCN. Pedro Conde, os diretores
do Planibanc Luiz. Carlos Plaster e Luiz
Carlos Mendonça de Barros (ex-diretor do
BC). Embora a decisão final seja do juiz
Augusto Guilherme, as procuradoras deram
parecer contrário á revisão da prisão preventi-
va de Elminho.

pi Os bens do investidor Naji Na-
has não serão arrestados, como

foi determinado pela Justiça no iní-
cio da semana. O juiz Fernando Se-
bastião Gomes, da 9" Vara Cível,
aceitou ontem um pedido de reconsi-
deração do despacho do arresto de
bens e permitiu que Nahas, que está
foragido, apresente à justiça uma
lista de bens, que serão simbólica-
mente depositados como garantia.
Os objetos somente poderão ser uti-
lizados para saldar eventuais dívi-
das, se no processo principal que
está tramitando contra o investi-
dor ele for considerado culpado, ex-

plicou o advogado Irineu Strenger.
O juiz Fernando Sebastião Gomes é
o mesmo que havia concedido o ar-
resto dos bens de Nahas em favor da
Distribank S.A. DTVM.

Arquivo

Corretora frauda mas o BC não 
pune

Maurício Correu

«SÉk
Wald é acusado dc omissão Azevedo: lucro com a queda

BRASÍLIA — Dias antes do mercado
de ações entrar em ebulição com o caso
Nahas, a Dinâmica Distribuidora dc Títulos
e Valores Mobiliários, do Rio dc Janeiro,
emitiu um cheque sem fundos, no valor de
NCzS 2.802.177,03. do Banerj. para cobrir
posições junto à BMG Corretora. Esse fato
está provocando uma grande divergência
entre funcionários do Banco Central, pois os
técnicos da Diretoria de Fiscalização ate
agora não liquidaram a Dinâmica cxtrajudi-
cialmente. embora a sua inadimplência, na
avaliação dc especialistas da Diretoria do
Mercado de Capitais, já c mais do que sufi-
ciente para o encerramento das atividades
da distribuidora carioca.

Dentro do Banco Central o caso esta
sendo tratado sob o maior sigilo, prin-
cipalmente depois que a BMG Correto-
ra. credora da Dinâmica, enviou urna cor-
respondência às autoridades monetárias
alertando para o fato de que o BC não vem
cumprindo os seus próprios regulamentos
no episódio, prejudicando os créditos da
BMG junto à Dinâmica.

O diretor do Grupo MG no Distrito
Federal. Ruy Guerra de Andrade Filho, não

quis fazer comentários sobre o caso, limitan-
ao-sc a argumentar que 

"o assunto esta
sendo examinado pelo Banco Central e pela
Justiça do Rio de Janeiro". Entretanto, nu-
ma carta endereçada ao Banco Central no
último dia 14, a BMG Corretora assinalou
que. desde 21 de junho, já havia comunicado
a inadimplência da Dinâmica ao próprio
BC.

"Esperamos, desde aquela data, as provi-
cjências do Banco Central no sentido dc
garantir o cumprimento do pagamento devi-
do pela distribuidora. Infelizmente, não é do
nosso conhecimento que qualquer medida
tenha sido tomada para possibilitar, eficaz-
mente, a satisfação de nosso crédito", assi-
nala o oficio da BMG. A corretora acrcscen-
ta o seguinte: "Pelas informações que
possuímos, estão evidenciados os motivos

que possibilitam intervenção ou liquidação
extrajudicial, razão pela qual fazemos o
apelo dessas medidas, procurando, assim,
defender o saldo credor que possuímos e

que, mantida a atual situação, pode ser com-

prometido".

Ao
Banco Central do Braoil

Fresftdoa Senhora»,

Em 21 do junho do 19 89, levamos ao co

nhecimonto daoce Egcégio Or<jSo, atravôit do expediente anaxo,

InadimplBncttt du Dinâmica S/A DTVM.

Eopurahiov, doado aquela data, as pro

vidênoias do Banco Central i»:i ennl.ido do garanti»' r< cumpeimcntu

4o pagamanto devide pela Distribuidora.

InfeU zmenl«, não ó do noseo conhec.

manto que qualquer medida foi toiuftdfl pnra possibilitar, eficaz-

manta, a • atiifaçíio de nosso crédito.

Na pieaente oportunidade, impõe-se

declarar a aasa ôxgão que u divida «stá repraoentada por cheque

b&nc&rio< o qual já ó objeto d® execução judicial que promove

moa no foro do Rio de Janeiro, conforme documento _inclU8o.

tJHC Corretora S.A.

De acordo com especialistas do Ban-
co Central, a Dinâmica tinha um saldo
devedor de NCzS 2.802.177,03 junto â BMG
Corretora. No dia 9 de junho, emitiu o
cheque 176782 contra o Banerj, mas no re-
demoinho provocado pelo Caso Nahas. a
distribuidoratícou sem recursos para cobrir
o titulo.

Técnicos da Área do Mercado dc Ca-

pitais do BC estão preocupados com o
caso, temendo um maior agravamento do

prestígio externo do Banco Central, que fi-

cou muito chamuscado desde o inicio do

escândalo Nahas. No BC houve surpresa
com o fato de a BMG, por escrito, ter

reivindicado a intervenção ou liquidaçao ex-
trajudicial da Dinâmica, pois esse não è um

procedimento usual no mercado financeiro.

As fontes do BC, contudo, entendem ,

que ao lembrar às autoridades monetárias

que. no caso, bastava ao BC cumprir o

regulamento, a BMG Corretora está bus-
cando garantia para o seu crédito de NCzS
2.802.177,03 junto â Dinâmica, pois nas
operações de bolsas de valores não existe a

praxe de fiança ou aval. Nesse caso. a BMG
Corretora está com um mico na mão. ou seja.
tem apenas um cheque sem lundos, enquan-
to o BC não coloca em indisponibilidade os
bens dos controladores da Dinâmica.

Presidente da Bolsa diz

que 
denúncia é 

'política'

SÃO PAULO — O presidente cia Boi-
s.i dc Valores do São Paulo. Eduardo Rocha
Azevedo, considerou "inacreditável" o fato dc
ser denunciado pelo Ministério Público. Se-
gundo ele. a decisão foi "coisa política", pela
sua sabida oposição ao governo. Rocha A/e-
vedo ficou mais irritado com a denúncia de
que ele teria ameaçado os bancos, impedindo-
os de atuar na Bolsa, se não suspendessem o
financiamento de operações D-Zero, Ele con-
firma apenas que esteve no Planibanc e la
pediu que fossem suspensos os financiamentos
a operações D-zero em São Paulo. "E inacre-
duavel que me considerem responsável pela
inadimplência de Naji Nahas e Elmo Camões
Filho" surpreende-se o presidente da Boves-
pa.

Ex-presidente da

CVM conseguiu

evitar imprensa

A máxima contida no livro A Revolução
dos Bichos, de que a lei é igual para todos e
mais igual para alguns, foi seguida á nsca pelo
ex-presidente da Comissão de Valores Mobi-
liários. Advogado experiente, Wald conseguiu
ser ouvido pela Policia Federal, na quinta-fei-
rj passada, bem longe dos olhos da imprensa
e especialmente distante do prédio situado no
Praça Mauá, zona portuária do Rio, palco de
torturas no passado.

Ao contrário de outra legião formada por
empresários financeiros envolvidos com o es-
louro nas bolsas de valores, Wald foi inquiri-
do pelo delegado da PF José Maria Cortês de
Barros, no prédio da Procuradoria-Gcral da
República no Rio. acompanhado pelas procu-
radoras Célia Regina Delgado e Lindora Ma-
ria Araújo.

O mais estranho é que desde a segunda-fei-
ra da semana passada Amoldo Wald, que
comandou a CVM de janeiro de 19S8 até
março último, não tem comparecido regular-
mente ao seu escritório, segundo o relato de
um funcionário. Ontem, também, ele e seus
filhos não foram encontrados.

O advogado Arthur Lcvigne. que repre-
senta Rocha Azevedo, vai entrar com pedido
de habeas corpus em favor de seu cliente, caso
a Justiça federal aceite a denúncia enviada
ontem pelo Ministério Público. A denúncia i
um absurdo", afirmou Levigne. O meu clicn-
te orgulha-se de ter procurado as instituições
para cessarem com os financiamentos nas
operações em bolsa, já que se tratava de um
dever dele".

"Ele, inclusive, fará a mesma coisa sempre
que necessário para preservar o patnmõnio
do mercado", afirmou Lcvigne. A expectativa
de Levigne é a de que a Justiça federal rejeite a
denúncia.

Nova diretoria

da Previ assume

em total sigilo

BRASÍLIA — A posse da nova dire-
toria da Caixa de Previdência do Banco do
Brasil (Previ), ontem, no gabinete do presi-
dente do Banco do Brasil. Mário Berard, foi
cercada de inexplicável sigilo. No começo da
tarde. Berard almoçou com o novo presidente
da Previ, Plinio Dutra, e dos dois dire-
tores — José Zero e Ercy José Brugger
— c formalizou o ato de posse. A asses-
soria de imprensa do BB. no entanto, garanti-
ra que a posse seria no Rio e que os diretores
não estavam em Brasília.

A antiga diretoria foi demitida na terça-
feira, porque eslava sob suspeita de ter aplica-
do irregularmente o patrimônio da entidade,
de acordo com denúncia do deputado César
Maia (PDT-RJ). Foi aberta uma auditoria
para verificar se as denuncias de que a
Corretora Fonte, da t}ual o ex-diretor, João
Cândido Gouvea é sócio minoritário, teria
recebido comissões exageradas cm operações
com a Previ. Além de Gouvea foram exonera-
dos o presidente da Previ, José Pereira da
Rocha, e Hamilton Gilberto Malon (diretor-
administrativo).
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Eastern inicia vôos entre Rio

e Miami três vezes 
por 

semana

Roscntal Calmon
Alves

Correspondente
?' WASHINGTON — No

auge da temporada, quando os
vôos dos Estados Uniaos para o

-Brasil — e vice-versa — estão
- saindo lotados diariamente.
-imais uma companhia norte-a-

mericana começa hoje a pousar
regularmente no Rio: a bastem
Airlines. Seráo três vôos sçma-
nais, sem escalas, entre o Rio e
Miami, em aviões de grande
porte (DC-10), aumentando a
concorrência numa rota que-¦ tem representado gordos lucros
para a Varig, Pan American e

-Aerolineas Argentinas.
A Eastern começou a voar

para o Brasil ontem à noite, em
meio a um enorme esforço de
relançamento da companhja,
que sofre drásticas conseíjuen-
cias da greve de seus funcioná-

nios. iniciada no dia 4 de março
ultimo e que não tem nenhuma

^perspectiva de uma breve solu-
•tão. Desde do dia 8 de marco a companhia
Jjstá em concordata judicial, mas os tribu-
—nais têm autorizado a execução de um
•jtolano para que. mesmo contra a vontade
. do sindicato, a Eastern reassuma a maior
*5>arte dos seus vôos.
_ Quando a greve começou, a companhia"Tinha uma média de 1 mil e 40 vôos diários,"servindo a 102 cidades nos Estados Uni-

dos e na América Latina. Atualmente, são
cerca de 300 vôos, mas o plano da empresa
é chegar alè o fim do ano com cerca
de 800 por dia, usando para isso não
apenas os funcionários que não aderiram à
greve, mas também muitos outros que es-
tão sendo contratados, com permissão dos
administradores judiciais.

O vôo para o Rio foi festejado, nos
últimos dias, com anúncios de página intei-
ra na imprensa da Flórida, mas sem
grande estardalhaço, afinal trata-se de uma

Empresas

EXSTERN

ANNCJUNCES THE MDST

NCM-STXPBIRDS

TOLATINAMERKA.

IBl *«*•«»¦

linha altamente lucrativa e a companhia
aproveita sua já existente linha direta para
Buenos Aires, acrescentando apenas a pa-
rada no Galeão. Depois que a fita simboli-
ca foi cortada ontem à noite pelo vice-pre-
sidente de operações da empresa, Joseph
Leonard, e pelo cônsul cm exercício do
Brasil, conselheiro Almir de Sá Barbuda,
havia ate gente na lista de espera, tentando
embarcar.

Na verdade, a linha Miami-Rio esta no
auge neste final de ferias e os lugares nos
vôos têm sido disputadissimos. "Só não
estamos batendo o recorde que foi em 1986
(durante o plano Cruzado), mas não temos
nada do que reclamar. Tivemos um movi-
mento excelente nesta temporada, com
aviões lotados todos os dias c uns 40 vôos
extras de junho para cá", contou, feliz, o
gerente da Varig em Miami. Bruno Borg-
hini.

Houve época, nesta tempo-
rada que começou em junho,
que a Varig operava quatro
vôos do Rio ou para o Rio, no
aeroporto de Miunii. A Pan
American também teve excesso
de procura e até alguma confu-
são. com o cancelamento de um
de seus vôos na semana passa-
da, c teve de pôr um extra esta
semana, pois a lista de espera
eslava enorme. Mas a Varig,
por exemplo, já tinha tomado
suas precauções: aproveitando o
novo acordo aéreo entre o Bra-
sil e os Estados Unidos (que
permite a entrada da Eastern
agora), já tinha aumentando em
4,x° o a partir de 19 junho o total
de lugares disponíveis entre Rio
e Miami. passando a operar 11
v ôos por semana.

A chegada da Eastern ao
Brasil significa sobretudo a en-
irada no mercado de uma em-
presa que, apesar de cambalcan-
te devido a greve, tem uma

política de vendas muito agressiva, acosiu-
mada a dar grandes descontos no mercado
americano, rara com<\ar, ela já está ofere-
rendo uma barganha: L'SS 699 ida e volta
de Míanu ao Rio. entre 16 de agosto e JS
de outubro. Além disso, há um verdadeiro
presente para os americanos que associa-
dos ao Oncpass, o sistema de premiação
para os passageiros que usam a companhia
com freqüência: de Io de setembro a Io de
dezembro só será necessário a metade da
milhagem acumulada que normalmente é
requerida para uma viagem entre Miami e
o Rio.

Os vôos da Eastern serão segundas,
quartas e sextas no sentido Miami-Rio,
partindo às 21H30 e chegando no dia se-
guinte ás 6h35. li as terças, quintas e sába-
dos. do Rio para Miami. saindo às 21h31 e
chegando às 5h57.

\
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Restaurantes —
O McDonald's inaugura
este ano, no Rio, mais
três lojas, com sistema
Drivc Trliu — em que
o cliente é atendido sem
sair do automóvel. Duas
lojas serão instaladas na
Avenida Brasil. A terceira será em Jaca-
repaguá. na área da Taquara. Com a
abertura desses três novos pontos de
venda, a rede chegará ao fim do ano
com 50 lojas espalhadas pelo Brasil.
Segundo Peter Rodembeck. presidente
da Realço — empresa responsável pe-'
Ias lojas do Rio, Brasília, Vitória e

Salvador —. o investimento cm cada
loja foi de USS 1.7 milhão.
Shopping — Com investimento de
USS 5 milhões, o empresário Caio Al-
cântara Machado começa a construir es-
te mês. em Campos do Jordão (SP), um
shopping center de 2.200 metros qua-
drados para atender a clientes selecio-
nados. O empreendimento terá apenas
30 lojas, de restaurantes a magazines e
joalherias. Guardadas as proporções. Al-
cântara Machado quer dar ao seu shop-
ping. batizado de Center Suiço. ares de
Trump Tower. de Nova Iorque. Ü em-
prcendimento fica na Avenida Macedo
Soares, em área que abrigou a antiga

residência do embaixador suiço. A inau-
guração está prevista para o inverno de
1990.
Vinhos — A Maison Forestier está
lançando no Brasil os exclusivos vinhos
Forestier A.O.C. Bordeaux, branco c
tinto, totalmente elaborados na Fran-
ça. Os vinhos serão distribuídos pela
Barton & Guestier e por uma empresa
do Grupo Seagram. A Forestier Fréres
elaborou vinhos em escala artesanal da
safra de I9S7: Cabernet Sauvignon, Ca-
bernet Franc, Merlot e Malbec para
os tintos; Semillon Blanc e Sauvignon
Blanc para os brancos.
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K UBERDkl
?OOW<*í* «y?lUCJplMHCÇA

O BFB-BANCO FRANCÊS E BRASIUIRO S/K tu
o lan(»nenlo de ooocufio pútâoo para eaoodw um
projeto de obr» —uMxkM mrali no lama"MONUMENTO A LIBERDADE"
O MONUMENTO A UBERDADC" é u"» ^menaoem io» idw» urtvww e «fores demoerte-
oo« que ¦ Rew*ic*o Frwcaea. qua nade
19e#oon»mot»200anoa,»«Priicíam**od«Repú-
b*ca no Braaü.que ta*e|a o »»ut««enáno.
Por «Mod* Aulon»n*oda Pi»»***»do Mumdp»
d* SAo Pauto (contam» o* «mio* do Proceteo d»
n» 16 002 701 -W22). o len»no 0«nM( d* P»-

no burro da AHo óm Plnheiroe. na Cap^-
tal d* Ho Pauto, ecti reeervdo para a oona»v**o
do -MONUMENTO A UBERDADC
Esta concurso oonta oom o apo» do MASP - Muaau
d* Arte da Sto Pm*>. IAB • madMO doa AnM*» do
BraaH, Pratadura Munrapal da S*o Pauto • Sondada
da Cultura • Embaixada da França no Braart.
MFomuçôesaERAis
Promotor. BFB^anco Franoèa a Braaiaro S A.
Organizador. Prol FM» Maoaihtaa
ConauMor: Arq° Eduardo Kne®aa da Mato
Júri: Praeriente da Honra: Pfs* P»tn> Mana
Bartft
A comoaAo de urrados »erioompoau doe »»(*»<*e»
membros. um reptaaentanta da Aaaooeçào Bra«<eira da Crie-
coada Artaum repreaentante da AssoaaçAo PauWU d* Cfl»-
oo» da Artaum raprasanUnta do IAB-SPum rapraaantanta da Sacraíana MunopaJ da
Culturaum rapraaantanta da cormxiidede frenceaa no Braad
parttc^panlaa O concurao tONUMENTO A
LIBERDADE" è aberto a todoa oa Waraaaadoa.
BASES DO CONCURSO0 Concurao ter* abrangência nacional.

A inacnçào poda ser mdrvidu»! ou por KM*
Cada interessado * Wre para inacrawr maa da um

trabalhoO Concurso praaarvará o abao*uto anonimato do
concorrantaé vadada a parbapaçAo da parantaa am pnmako
grau a d» oolaboradoras itrwKM do organoador. doa

mambros do jún e do consuttor
O Jún se rasorva o diferto òa nAo atnbuw pn»-

mtaçòas.O |un levari em cons«Jer»ç4o a vlaNItdeòe tac-
nica dos pcofatos © bxiqAooss e eventuais restnçôes
impostas peia Mumc^ahdade de Sèo Paulo

O /un se reserva o dire<to da recorrer ao aconselha-
manto de asseasona tècnca. m |utgar necessAno

O jun è soberano em suas decisões, sendo as mes-
mas mecomvets
MSCntçAO DOS TRABALHOS

Invraaaoa cortando a integra do Regulamento a as
fichas da rocnçèo. poderfco ser retirados nos se-
gmntas kxan¦ nas 63 agências do BFB Banco Francês e Brasão.-
roSAnas Secretanas Estaduais de Cultura

- na Secreta oa Munopal de Cuttura de SP.
na sede do 1A8 • Instituto dos Arquitetos do Brasil, o

em suas seçOes regionaisna secretana do MASP - Museu de Arto de Sèo
Pauto. Essas documenloe serèo amplamente drvuigedos
am jornais a revtstas e terào vaklade para eferto de
inscrição dos interessadosPara a garantia do Xxt**o anonimato, o cancXJato
devera ootocar a ricíw da inscnçào em envelope opa-
oo. qua aerâ idenWicado apenas por um pseu-
. O mesmo pseudônimo dever» constar das pran
ct\as e do memonal do proteto. sem o ecrtsamo de
puaiQuer outro recurso de •denttfcaçào

A nèo observância dos entanos que garantem o
completo sigito quanto É autoria do projeto maento.
wnptcarâ am automáteâ desciassifcaçéo

Todos os trabalhos nacntoa e encarwhados a |ié
gamanto paaaam a perlenoer ao aoenro artisnoo do
MASP - MUSEU DE ARTE DE SAO PAULO. n*o
podando ser reclamados.

Os drenos de reprodução e dirertos de autor passam
a aar do MASP • Muaw da Alta da S*o Pwlo. que
dtd» logo fica autoruado a faíer uso dos projetos
inscritos a qualquer Utulo
¦ Os concorrentei declaram ler plena ciência dos ler-
mos deste Regulamento, estando concordes com
aaua cfIMrtoa a ailgtnclaa
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Portugal inaugura privatização
r- « :i narraria rnm os eitjdos Quintas e metade revertendo aos c<

Firma finlandesa

bate recorde com

US$ 700 milhões

Norma Coari
(Correpondenle)

LISBOA 
— Com sua primeira pri-

vatizaçâo de 100% do capital de
uma empresa, Portugal inaugurou o
renascimento dos grandes grupos eco-
nòmicos pulverizados há uma década c
meia. com as nacionalizações que se
seguiram à Revolução dos Cravos.
Trata-se da Polímeros de Sines. que
ocupa o 14° lugar entre as 250 maiores
empresas do pais - na qual a Compa-
nhia Vale do Rio Doce vinha desenvol-
vendo um projeto de aluminio — e foi
adquirida pela Neste Oy, da Finlândia,
juntamente com a concessão para a
exploração por 15 anos da Companhia
Nacional de Petroquímica, pela qual a
Petrobrás também brigou e até incenti-
vou a abertura da linha de crédito entre
o Brasil e Portugal.

Na briga por melhores parceiros
portugueses, contudo, foram os finlan-
deses que levaram a melhor, ganhando

a parceria com os grupos Quintas e
Quintas e Cotesi. A Neste Oy, maior
refinadora de petróleo da Escandina-
via, também conseguiu um investimen-
to ímpar na história de Portugal: USS
700 milhões até 1991 para retirar pe-
tróleo, c já promete injetar no com-
plexo petroquímico a mesma quantia
que pagou pelas ações, quase USS 300
milhões.

A Finlândia, que não mantém uma
tradição de comércio com Portugal,
contribuiu com 1,1% do total de USS I
bilhão de investimentos estrangeiros
feitos no pais ano passado. A aquisição
de uma importante filial por seu maior
grupo, Neste Oy, e a entrada da Vai-
met Corporation no mercado portu-
Euês — que chega para construir uma
fábrica de tratores com apoio, tecnolo-
gia, consultoria e 30% de exportações
brasileiras - podem pender a balança
dos investimentos em favor desse pais
escandinavo.

Ironicamente é uma holding estatal
— a Neste Oy — que vem inaugurar
esse processo de privatização a 100%
num clima de otimismo na economia.
Só as privatizações da Cervejaria Uni-
ccr e do Banco Totta e Açores soma-
ram mais de USS 200 milhões, quase a

metade revertendo aos cofres do Esta: .
do. . —-r
Há quem reclame, como o ex-ministro
Emane Lopes, da falta de grupos eco-
nômicos portugueses capazes de tra-
var a concorrência estrangeira. Ou
quem não participe do oba-oba que "
reina entre os presidentes dos "novos" '

grupos — justamente os presidentes J
dos "velhos" empórios , como os de
Antonio Champalimaud ou Ricardo '
Espírito Santo, que prometeram botar
a boca no trombone pela sua fatia nos i
lucros do Estado com as privatizações,
pois se consideram os maiores lesados
da história do pais desde a Revolução .
de 25 de abril.

? 
A onda de privatização da eco-
nomia portuguesa vem atraindo

muitos dólares das empresas multi-
nacionais. Esse investimento que al- ,
cançou cerca de USS 1 bilhio no ano ;
passado promete um recorde históri-
co para este ano: só no primeiro
semestre já chegou a quase USS 800
milhões, o O Brasil também se beiíe-
ficiou, aumentando neste primeiro,
semestre em 10 vezes o seu i"
vestimento em Portugal, salta
para USS 40 milhões.
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Ajinomoto faz DeCISÒeS do CoTllTl TiaO

nova campanha t ~ í i ^ • t

para condimento dependerão de 
plenariai .. Ihn mu» iY»vprtíMi <Wkiin nntprinr (ia

SÃO PAULO — Uma das maiores
indústrias alimentícias do mundo, a ja-
ponesa Ajinomoto traçou um ousado
plano dc desenvolvimento, que atinge
os 22 países onde atua, para dobrar o
faturamento atual na virada do sécu-
Io. Com o projeto de desenvolvimento
denominado WE-21 (World Exccllcncc
— século XXI). a empresa pretende
arrecadar quase USS 6 bilhões no ano
2000, engrossando sua artilharia nos
mercados de alimentos e farmacéuti-
cos com o lançamento de diversos pro-
dulos. O plano prevê também altos in-
vcstimcntos (não revelados) na área dc
biotecnologia, tentando barrar a forte
concorrência externa feita por labrican-
tes da Coréia, Taiwan, França c Itália.

No Brasil, essa operação de expan-
são será reforçada com a entrada no
ar. no próximo dia 6, de renovada cam-
panha publicitária que absorveu cerca
dc USS 700 mil. Durante três meses, a
empresa tentará espalhar o hábito de
consumo do condimento Aji-no-moto
(glutamato monossódico) pelo estado dc
São Paulo c norte do Paraná, afir-
mando acrescentar um realce no sabor
dos alimentos.

Decreto do presidente Sarncy, publi-
cado no Diário OJicial na última sexta-
feira, alterou o regimento interno do
Conselho Nacional de Informática e Au-
toniaçáo (Conin), órgão máximo na con-
dução da política de informática brasilei-
ra, subordinado diretamente â
piesidència da República. Fazem parte
do Conselho 16 ministros de estado c
oito representantes de entidades civis li-
gadas ao setor, que, a partir de agora,
poderão votar por escrito, sem ncccssi-
dade dc reunião plenária, para decidir
sobre os assuntos de sua competência,
tais como a aprovação de planos de capi-
talização das empresas de informática.
Esta medida e a regulamentação de co-
missões de assessoramento deverá dar
maior agilidade ao órgão, que neste ano
ainda não se reuniu uma vez sequer.

Cabera ao ministro coordenador do
órgão, general Rubens Bayma Dcnis, mi-
nistro-chefe do Gabinete Militar, definir
quando a decisão sobre determinada ma-
teria dispensará a presença dos membros
do conselho. A introdução do voto por
escrito vinha causando certa apreensão
entre os membros do conselho, especial-
mente militares. Vale lembrar que. por
ocasião das ameaças de retaliação ameri-
cana. foi o voto dos membros do conse-

lho que reverteu decisão anterior da SEI
de vetar a entrada do software america-
no MS-DOS no pais. c acalmou os ãni-
mos dos EUA, embora a decisão tenha
jogado por terra os esforços de empresas
nacionais no desenvolvimento de produ-
tos similares como o Sisnc, da Scopus.

Agilidade — Para dar maior agili-
dade ao órgão, o decreto dispõe sobre a
operação das comissões dc assessora-
mento. Portaria vai indicar os membros
representantes. Elas funcionarão da se-
guinte forma: caso uma empresa não se
dé por satisfeita com uma decisão da
SEI, pode recorrer á própria secretaria,
que têm pra/o de 20 dias para rever sua
posição. Caso a SF.I não mude de idéia, o
jeito é recorrer ao. Conin.

Designado um relator para a matéria,
o que é feito pelo ministro coordenador,
há um prazo de vinte dias para que o
relator apresente sua analise. Depois dis-
so, o parecer é encaminhado à comissão
dc assessoramento, que por sua vez tem
outros vinte dias para analisá-lo. No to-
tal, o prazo do Conin é de 90 dias para
dar a palavra final. A partir do novo
regimento, os membros do conselho po-
dcrào realizar até quatro reuniões ordi-
nárias por ano.

Vamos homenagear a Liberdade.

Com arte.

CONCURSO ABERTO DE ESCULTURA

U M M U S T

BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.
\SSOCI ADO AO C Rf IXT LYONNAIS

APRESEHTAÇ AO E LOCAL PARA ENTREGA DOS
TRABALHOSOs trabalhos Oevorio ser acompanhados de Me-
moral Descritivo, com e&peaficaçAo dos matenais
projetados para a ooostruçéo do MONUMENTO A ü-
BEROADE

Os trabalhos devetáo ser apresentados em tolhas
00 papel scfxjeNer (oo s*mOar) no kxmato da 40 » 60
cms luadas sobre suporte ngido (papei*o. eucata».
ate)

A quantidade de desenhos ftca a enténo do concor-
rente, podendo ser utiluadas as t*cr*cas do nanwn.
gouadie. aquarela, crayon. pastel. I*p<s de cor ou Wv
in aeriiica

Do projeto ooooorrenta deverfto constar, obngato-
namente
a planta do MONUMENTO A LIBERDADE - escala

1000
b perspectivac do«s cortes

• Os trabalhos, acompanhados das respectrvas ft-
chas 0« mscnçAo dever»o ser endereçados ao"CONCURSO MONUMENTO A UBEROADC",
secretaria do IAB ? Inatltuto doa A^uNüoi do
Brasil. Rua Bento Freitas n° MM. Sobfe to)a, SAo
Pauto ¦ Capttat. CEP 01220 aoe cuidado* do Arq?
Eduardo KnwM da M^o (Conau)lo>. a iMporaé-
«el pela recepção a guerda doe ptoH"*)-

As eventuais duvidas deverèo ser encamnhadas
ao Consultor. que atendera na sede do IAS- SP. aM o
dta 30 de setembro de 19»9 entre 14 e 18 horas, ou
pelos tels 296-7171 "259-6066
PRAZOS PARA INSCRIÇÃO E JULGAMENTO

As inscrições para o Concurso MONUMENTO
A LIBERDADE se encerram no dia 2 da outubro
da 19W.Para os concorrentas de outros Estados ser* cons»-
derado como pra/o Hmrte o carimbo da EBCT (Em-
presa Brasileira de Correros e Teiegralos) com data
de 2 da outubro da 18M
. Apôs assa data. nenhum trabalho será acerto

O |un se reunirá até o dia 24 da outubro da 19É9
para apreo»ç*o e dassilicaçéo dos concorrentes, na
sede do MASP. em SAo Paulo

As reuniões do |un ser fto secretas
A dfvukgaçAo publica dos vencedores se fará no dia

25 da outubro da 1989. na sede do MASP
PREMIAÇÔES
O Concurso MONUMENTO A LIBERDADE"
olerece as seguintes prermeçées
Prêmio de NCz» 50 000.00 (cinqüenta mil cruiadoa
novos, equivalentes a 30 891 BTNs do mès de |umo
de 1989) para o t° luçar
Prènvo de NCií 30 000.00 (tnnta mil cruzados no-
vos. equrvalentes a 18 535 BTNs do mês de |uffio d*
l969)paraoll°kJ9ar
Prèmo de NCzS 10 000.00 (dei mil ourados novos,
equivalentes a 6 178 BTNs do mês de |ulho de 1969)
para o IIP lugarO fun ô soberano para conceder Menções Hon-
rosas e Destaques, a seu enténo

Os vencedores se obrigam a lomecer maquete define
Uvadoproieto

A REUNIÁ0 DE UM TIME DE EMPRESAS COMO ESTE SÓ PODIA

TER COMO RESULTADO FINAL UM HOTEL TÃO BOM ASSIM.

O parceiro do seu futuro. i a.',v í £»• * IP

[jja
t, IlliZij

P1CI1A DE U8SCKIÇÀO

N( IMF.

ENDUREÇO TEL

CIDADE ESTADO . CEP

Ao s« inscrever, o candidato declara plena concordância com os termos do rc^.
"Monumento a Libcidade" Oto: A ficha de Inscriçãodeveri ser enviaria dentro <k emcl<>l* lacrado.
cutn o pseudônimo do candidato

HOTEL INTERNACIONAL RIO
Av. Atlântica, 1500

SÉRGIO RODRIGUES
ARQUITETURA iflli .BINTESI

[ LAVANWWkS

¦V

João Fortes engenhariasa
injar

DIVIDAS
SOBRE

ASSINATURAS?

LKilK ti;
ASSIXANTL

JB

?

^ 

"I*' 

»



Economia quinta-feira, 3/8/89 ? 1° caderno ? 19

JORNAL DO BRASIL

Beteo vende debentures para 
o exterior

. inimn de dois estrangeiros uma conversão de USS 50 Monlevade, no Vale do Aço, com c
BELO HORIZONTE — A Compa-

1 nhia Siderurgia Belgo-Mineira assinou
. com um investidor estrangeiro um con-
) trato que assegura a colocação integral
i dos USS 30 milhões em debêntures sim-
j pies conversíveis em ações prefenciais

que emitirá este mês. A informação foi
: dada ontem pelo diretor de Relações
icom Mercado da Belgo-Mineira, Fran-' 

çois Moyen, que não revelou, no entan-
I to, o nome do investidor.
• O diretor da siderúrgica destacou
! que esse investidor só fará a subscri-

ção após vencido o prazo de preferèn-
;cia a que têm direito os acionistas.
' Quanto ao valor em cruzados corres-
! pondentes às trezentas debêntures, com
! valor unitário fixado em USS 100 mil,
! François disse que só será definido dois

dias antes da segunda convocação da
; assembléia geral extraordinária dos acio-
i nistas, convocada pelo Conselho de Ad-
i ministraçào para o dia 16. A prirneira
' convocação será no dia 7, mas tradicio-
' nalmente, observou o diretor da Bclgo,

não se obtém o quorum mínimo de dois
terços.

O valor das debêntures tera como
base a cotação patrimonial das ações
da empresa, que será apurada em ba-
lancete especial em julho. No final de
junho, um lote de mil ações da siderur-
gica tinha cotação de NCzS 900. A side-
rúrgica, que nuo fará o lançamento atra-
vés de agente financeiro, está garantindo
aos debenturistas juros reais de 10% ao
ano. Os papéis terão prazo de vencimen-
to de sete anos e seus possuidores pode-
rã o solicitar o resgate a partir do quinto
ano. assegurado á empresa o direito de
resgate a qualquer prazo.

François esclareceu que a necessi-
dade da emissão das debêntures, a ter-
ceira realizada pela Belgo-Mineira
que já fez duas emissões públicas, uma
delas não conversível foi provocada
pelo fim da conversão da divida exter-
na brasileira cm capital de risco, a partir
do Plano Verão. A empresa já tinha
acertado com um pool de doze bancos

estrangeiros uma conversão de USS 50
milhões, que seriam utilizados nos invés-
timentos programados para este ano.

Para compor, então, os recursos pia-
nejados para este exercício, a empresa,
aléni da realização de uma chamada de
capital, em abril, de NCzS 16 milhões
875 mil, mediante emissão de 40.516.875
novas ações preferenciais do capital da
sua controlada Samitri S/A Mineração
da Trindade. Nessa venda, a empresa,
que reduziu de 30,28% para 24,22% sua
participação no capital total da Sami-
tri, apurou NCzS 14 milhões. A Bclgo-
Mineira, assinalou François, manteve
a participação de 30,28% no capital
votante da controlada.

Investimento — Com as debên-
tures, a Belgo elevará dos USS 57,4 mi-
Ihões, inicialmente previstos, para USS
60 milhões o volume de seus investimen-
tos este ano. Desse total, USS 34 mi-
Ihões serão aplicados no novo lamina-
dor Morgan, da aciaria de João

Monlevade, no Vale do Aço, com capa-
cidade para 450 mil t/ano e que éritrará
em operação no segundo semestre de
1990. completando a expansão da capa-
cidade produtiva da empresa para 1,1
milhão t/ano de aço. Outros USS 10
milhões serão destinados à liqüidaçao
de dividas de curto prazo, cujo custo
fica acima do previsto com a emissão
das debêntures. E, finalmente, entre os
investimentos de vulto, USS 10 milhões
irão para projetos ligados ao meio-am-
biente, segundo o diretor da siderúrgica.

François comentou ainda que a Bel-
go-Mineira deverá remeter USS 1,5 mi-
Ihão para a sua participação no proje-
to de USS 70 milhões para a instalaçao
de uma fabrica de steel cord (cordoncis
de aço para pneus radiais) em Arkan-
sas, nos Estados Unidos. A fábrica,
com capacidade para 20 mil t/ano, e
com inicio de operação previsto para
1992, terá 20% de participação ck Bel-
go, sendo a metade para a formação de
capital.

Kepler Weber fornecerá

52 silos a São Paulo

PORTO ALEGRE — A Kepler We-
ber S.A. vai fornecer 52 silos metálicos
para armazenagem de farinha, no valor
de USS 800 mil, para o Moinho Pacifico
S.A. de São Paulo, que estará investindo
um total de USS II milhões em sua
capacidade de produção nos próximos
meses. O grupo gaúcho, que produz
equipamentos de transportes, secagem,
armazenagem de grãos, rações e farinhas
e também para o controle do ambiente,
participará com cerca de 30% da amplia-
ção do Moinho Pacífico.

O gerente de vendas da Kepler We-
ber. Jean François Veto. disse que os 52
silos serão entregues até o fim do ano,
montados na unidade de Santos do Moi-
nho Pacifico c representam a primeira
etapa de expansão da empresa paulista.
A Kepler Weber tem cinco indústrias —
quatro no Rio Grande do Sul e uma em
Diadema (SP) — e fornece equipamentos
sob encomenda. Segundo Jean François

Veto a empresa está com muitos pedidos
em carteira e espera faturar USS 100
milhões neste exercício, com utTi cresci-
mento de 40% em relação ao anterior.

O grupo gaúcho se abastece de aço
das grandes siderúrgicas, principalmente
da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) e está aproveitando as incertezas
da economia para adquirir o maior volu-
me possível da matéria-prima, antes que
os preços explodam ainda mais, racioci-
na o gerente de vendas da Kepler We-
ber. . I

A unidade fornecedora dos silos me-
lálicos destinados á expansão da Moi-
nhos Pacifico,é a KW — Divisão Indus-
trial Aerotécníca, que se especializou t)a
fabricação de equipamentos para trans-
porte e armazenagem de farinhas e eqtji-
pamentos especiais. A fábrica de Diadc-
ma fabrica equipamentos e componentes
pára controle de poluição.

Itaú Banco Itaú S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,
- Submetemos ao exame de V. Sas.. as demonstrações financeiras de nossa

Organização com suas controladas, relativas ao primeiro semestre do ano em
curso.

Ambiente Econômico
- No início do ano, o Governo editou novo programa de estabihzaçào econõ-

mica denominado Plano Verão, que envolveu, entre outras medidas, o conge-
lamento de preços, salários e tantas, a extinção da correção mone'9r|a _®1jr™
mídidesvalorizaçáo cambial, além da criação do cruzado novo como unidade

Posterformente no segundo trimestre, (rente ao ressurgimento de fortes ten-
stosna economia, folFeintroduzida a correção monetária, descongelaram-se
?recos e tarifas promulgou-se nova lei salarial e centralizou-se o câmbio para
d^esa das resèívas do Pais. Com as novas medidas, não se pretende mais
reduzir drasticamente o nível inflacionário, buscando-se apenas quebrar sua
linha ascendente e manté-lo em patamar compatível com o necessário controle
da economia.

- Fstas bruscas mudanças na política econômica provocaram fortes reflexos
na composição dos ativos financeiros e na operacionalidade das instituições
bancárias. Notadamente, foi sensível o encurtamento de P^°s tanto d eicapta-
cóes como de aplicações, ao mesmo tempo que a demanda de crédito conti
nuavadesaquecida Neste domínio, é especialmente digna de registro a queda
obse^ada no volume do crédito direto ao consumidor e das operações de a -

rendamento mercantil. As prestações destas ultimas Cearam con9®lada® f 
u

rante todo o semestre, afetando seriamente financiamentos novos de bens
de capital.
Resultado e Patrimônio Líquido

- No primeiro semestre de 1989, o lucro líquido ascendeu a NCzS 120,4 mi-
Ihões equivalentes a USS 79,3 milhões, evidenciando rentabilidade sobre o
patrimônio liquido de 5.9% no período e de 12% ao ano. O lucro liquido, por

Es?eseresuítados demonstram terem sido adequados os ajustes introduzidos,
ao longo do semestre, na programaçao financeira do Bancoe^'cazesas med -
das de racionalização que estamos implementando na estrutura da Organi
zação e no controle de seus custos m|oroniot
Os impostos já recolhidos ou a recolher, corrigidos monetariamente. referentes
ao semestre, perfizeram NCzS 147,5 milhões

- O patrimônio liquido do Conglomerado Itaú registrou u™ e*Panf ° re^
de 6 5% atinqindo NCzS 2.1 bilhões, correspondentes a USS 1.4 bilhão U
valor patrimonial, por lote de mil ações, era de NCzS 370,94 no final do período

Em 26.6*89, foi deliberado em Assembléia Geral Extraordinária o desdobra-
mento de uma açáo para cada duas ações possuídas, passando o numero

O6capital sodàleíevotf-s^dVNCzS^^ milhões para NCzS 350.0 milhões.
mediante incorporação de reservas .
Através de pregões da Bolsa de Valores, adquirimos 21,8 milhões de ações,
de emissão do próprio Banco, que permanecem em tesouraria.
Os dividendos mensais e especiais declarados no semestre, corrigidos mone-
tariamente, somaram NCzS 24,4 milhões
Recursos Captados

- O montante dos recursos captados |unto ao publico atingiu o valor de NCzS
14 3 bilhões, evoluindo 22,0% em termos reais.
Os recursos aplicados no mercado aberto por nosso intermédio expandiram-se
90 8% em termos reais, totalizando NCzS 6.3 bilhões em operações, lastrea-
das em títulos da União A média diária destas operações atingiu o numero

Dentro dos recursos remunerados, destacam-se os depósitos em cadernetas
de poupança cujo saldo atingiu NCzS 5,5 bilhões, com um incremento real
de 8,2%.

Companhia Aborta C G C n" 60 701 190 0001-04

Os Fundos de Investimentos administrados pelo Itaú totalizaram NCzS 3,7 bi-
Ihões captados junto a 2,0 milhões de quotistas.
O Itau colocou na sua rede de agências, mais um excelente produto destinado
às pessoas físicas e jurídicas. Trata-se do Itauvest Nominativo, um fundo de
aplicação de curto prazo, com liquidez e rentabilidade diárias, de grande segu-
rança e simplicidade operacional
Ativos, Empréstimos, Créditos em Liquidação e Provisões

- Os ativos consolidados totalizaram NCzS 20,0 bilhões, equivalentes a USS
13 1 bilhões, evoluindo 25,8% em moeda constante. Ao relacionarmos este
vaior com o patrimônio líquido, apuramos uma alavancagem financeira de 9.7
oue demonstra a sólida estrutura financeira do nosso Conglomerado.
O patrimônio líquido crescendo acima do ativo ^m^nte, provorau acrés-
cimo do capital de giro próprio, o qual alcançou NCzS 546,8 milhões.

- O total dos empréstimos apresentou, em relação a dezembrode1988 evo-
lucão de 3,5% em termos reais, atingindo o montante de NCzS 4,9 bilhões,
ou seia 24 4% do total dos ativos, evidenciando fraca demanda de crédito
no período, exceto nas carteiras de crédito rural e de crédito imobiliária
Beneficiando-se do crescente papel ocupado pelas grandes instituições ban
cárias no financiamento das atividades agro-pecuárias. este se9^®"'°d® £ré"
dito aDresentou expressivo incremento real de 73,4 /o, com um saldo de NCzS
452 4 milhões no final do semestre Por sua vez, a carteira de crédito imobiliário
evoiuiu 43 9% registrando saldo de NCzS 2,0 bilhões. Os comportamentos
destas duas faixas de crédito atestam de forma eloqüente que nos setores
da economia onde se continua fazendo sentir demanda de crédito é pronta

orUaú°eforçou su^pos^ão^nUe as instituições financeiras do sistema pnva-
do nas oDeracões voltadas para o investimento a longo prazo da economia
Com efeito a par de manter a primeira posição no ranking das empresas de
leasmg, com um saldo de NCzS 459.5 milhões, o Itau foi o mais 

placadoentre os agentes do programa Finame ao deter carteira com NCzS 320,

Ao^o^aDO^ao^fnanciamento do comércio exterior do País continuou a ser
írestado^o Banco, tanto no Brasil, como por intermédio das agências de
New York Grand Cayman e Buenos Aires. Assim, os adiantamentos sobre
contratos de câmbio, que apesar de representarem financiamentos não são
contabilizados como empréstimos de acordo com as normas contábeis, atingi-
ram n volume de NCzS 237,0 milhões, em 30 de junho ultimo.
As rub^cas de Cróditos em Liquidação" totalizaram NCzS 69 4 milhões, dos
auais NCzS 26 9 milhões se referem a créditos vinculados ao Sistema Finan
ceiro Habitacional, com reembolso assegurado pela hipoteca dos imóveis fi-

AaS°SProvisôes para Créditos de Liquidação Duvidosa" apresentou um
saldo de NCzS 167.7 milhões, superior em 141,7% à de Créditos em Liquida
ção" e correspondente a 3,4% do valor da carteira ativa de empréstimos

Rede de Agências, Infra-Estrutura e Prestação de Serviços
- O Itau dispunha, no final do semestre, de 2.021 pontos de ate"dimento

no País dosQuais 1 214 atuavam interligados em sistema on-line abrangendo
242 praças5 lahentamos. neste semestre, a abertura de 92; Postos de Atend,
mento Bancários (Pab s); a integração ao sistema on-line. de ma s 108 Agên-
cias Pab s a implantação de mais 237 terminais em clientes, ultrapassando
i 000 clientes com acesso direto aos nossos computadores; a instalação de
79 novos caixas e balcões eletrônicos e de novas estações administrativas
em mais 48 agências.
10 - Dando continuidade aos objetivos de °.
lógico e ampliação da segurança operacional, destacamos no período
• Inicio da implanlação de novb sistema automático de compensação on-Jine

já adequado â troca de dados através de meios magnéticos nas câmaras

. MeodemSSàoÇdoparque de equipamentos micrográficos com utilização das
mais recentes tecnologias de tratamento e recuperação de documentos.

Expansão dos sistemas de impressão a laser, aumentando drasticamente
a velocidade de envio de correspondências aos nossos clientes;
Em iniciativa pioneira no mercado financeiro foi implantada a utilização da
tecnoloqia de código de barras em diversos serviços propiciando maior rapi-
dez qualidade e segurança a baixo custo, no tratamento das informações,
Ampliação significativa dos recursos de processamento pela instalação de sis-
tema IBM 3090-60S. maior computador comercial instalado na América Latina,
de novos computadores IBM 4381 -R 24 e periféricos, oom incremento superior
a 100° o na capacidade de tratamento de informações do Banco;
Inicio de operação do novo centro de processamento alternativo e instala- •

çáo da primeira sala cofre para guarda de arquivos magnéticos.
Na estratégica área de telecomunicações, o Itau, única instituição financeira
a operar uma rede de transmissão de dados em alta velocidade via satélite,
dando prosseguimento à implantação de nova arquitetura de telecomunica-
cões instalou no semestre: várias unidades da mais moderna controladora
de comunicação CPM NCR - Comten;,multiplexadores estatísticos e modens
de alta velocidade. centrais telefônicas digitais; novas unidades na rede interna
de fac similes e centenas de novas linhas de comunicação
Foi assinado, já no mês de julho, contrato de serviço interativo de comunicação
de dados via satélite com a Embratel, para implantação de uma segunda rede
privativa de transmissão de dados em baixa velocidade, u ilizando a
TDMA (Time Division Multiple Access), a ser fornecida peto Consórcio Hughes
Network Systems, Inc e PHT - Sistemas Eletrônicos, do Grupo Promon.
11 - Os dados observados no mês de junho, revelam o gigantismo já alcan-
çado na prestação de serviços pelo nosso Banco, destacando-se;

173,1 milhões de transações processadas, das quais 112,9 milhões de lan-
çamentos em contas correntes;
146 4 milhões de documentos microfilmados;
134 9 milhões de transações on-line. sendo 2.7 milhões na rede de Caixas
Eletrônicos Itau e 2,4 milhões de consultas Itaufone;
66 0 milhões de cheques compensados;
12 4 milhões de correspondências remetidas aos nossos clientes,
7 5 milhões de arrecadações de tributos e contribuições previdenciárias,
3,6 milhões de títulos entrados na carteira de cobranças.

Campanha Faça Sâo Paulo Melhor
12 - Ao longo do semestre, o Itaú promoveu campanha inédita visandoavalon-
zação da capital paulista. A iniciativa, marcada pela realização de diversos
eventos e veiculaçâo de mensagens convocando os paulistanos a se engaja-
rem na promoção de sua cidade alcançou assmalável êxito Entre os testemu-
nhos de apreço pelos objetivos da campanha e sua forma de realização, é
de realçar a manifestação de homenagem ao Banco aprovada pela Câmara
Municipal de São Paulo.
Recursos Humanos e Benefícios Sociais
13-0 Itau e suas controladas contavam com 83 703 funcionários, no final do

ErrTl?ei n a mento 
"pa"? 

a fomfação e desenvolvimento de nossos Quadros, foram
realizados 4 610 cursos, beneficiando 20.681 funcionários, sendo investidos
NCzS 6 0 milhões em moeda constante
As remunerações atribuídas ao pessoal, acrescidas dos^encargos saiais obri-
qatórios somaram NCzS 480.2 milhões, em moeda de final de semestre.
14 - Foram despendidos NCzS 52,3 milhões, atualizados monetanamente, em
benefícios sociais espontâneos, tais como rontnbüiçâo pmoplanode aiM-
sentadoria complementar, alimentação, atendimento médico-odontológico, Ia
zer e serviço social
Agradecimentos
15 - Os nossos agradecimentos aos senhores acionistas pela confiança e
ajoioi semprereafirmados e aos nossos colaboradores pela dedicação e com-
peténcia profissional com que desempenharam suas funções

(aprovado na reunião do Conselho de Administração do 31 07 89)

EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (Valores em milhares de cruzados novos)

ATIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E

INTERDEPENDÊNCIAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Empréstimos, Títulos Descontados e Financiamentos
Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
OUTROS CRÉDITOS
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
INVESTIMENTO
IMOBILIZADO
DIFERIDO
TOTAL DO ATIVO

30.06.89
18.015.903

70 970
1 212 230
7 682 295

54 5 525
458 046

4 556 289
69 319

(167 562)
796 838

49 999
1.937.619

121 607
1 739 979

76 033
19.953.522

PASSIVO
CIRCULANTE E EXIGlVEL A LONGO PRAZO

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
RECURSOS DE ACEITES. EMISSÃO OU ENDOSSO

DE TÍTULOS
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

E INTERDEPENDÊNCIAS.,
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
REPASSES DO PAIS E DO EXTERIOR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA NAS SUBSIDIÁRIAS
PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital  
Correção Monetária do Capital
Reservas de Capital
Reservas de Reavaliação
Reservas de Lucros
Lucros Acumulados
(Ações em Tesouraria)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO CONGLOMERADO ITAU
TOTAL DO PASSIVO

30.06.89
17.892.446

7 71 1 449
6 309 599

123 388

1 899.913
54 7 334
447 153
853 610

5.953
113

2.055.010
350 000
458.721

24 296
496 922
719 179

12 927
(7 035)

2.055.123
19.953.522

EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA

DO RESULTADO - SEMESTRE FINDO EM 30.06.89
(Valores em milhares de cruzados novos)

RECEITAS OPERACIONAIS
DESPESAS OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
DESPESAS NÀO OPERACIONAIS
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

IMPOSTO DE RENDA
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO
PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS NAS SUBSIDIÁRIAS

LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE

9 520.439
9.247 520

272.919
37 778
68 443

(30 665)
(23 703)
218 551

96 472
1 623

8
120 448

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLID^[)°n'c®^f®y"o Hwk ¦as Finance Company Limited. Armazéns Gorais
l-Asdemonstraçôes financeiras consolidadas abrangem o Itau suas controladas, abai- N»°Flnançelra.. aii co - i m.
xo relacionadas e suas agências no exterior (New York. Grand Cayman Buenos Aires) Itau Lida
Financeiras: Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil e Itau Corretora de Valores
S A

L/uiyaiijr i-ii¦ muvj ua.V"~ 
I iHa Rnnrrodirindüstrlal Ltda . Bancredit - Treinamento para Vigilância Ltda
Bancredí" Serviços do Vigilância e Transporte deValores. Enloc Empresa de

Fomento Comercia?Ltda . Imob-Part S A . Itau Grafica Ltda Mau Promotora de

N.° DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO 5 540 227 409

LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - NCzS

VALOR PATRIMONIAL POR LOTE DE MIL AÇÕES - NCzS 370,94

Vendas Lida . Unilina Imobiliária e Participações Ltda e Vest-Parl S A

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
OLAVO EGYDIO SETÚBALPresidente

ConsHheiros
ALOVSIO RAMALHO FOZ
antonio amaro de matos
ANTONIO GOMES DA COST A
CARLOS DA CÂMARA PES1 ANA
EUDORO VILLELA
HAROLDO DE SIQUEIRA
hermann moraes barros
IAIRO CUPERTINO

JOÃO BAPTISTA LEOPOLDO FIGUEIREDO
JO^Ê CARLOS MORAES ABREU
LUIZ ASSUMPÇAO OUEIROZ GUIMARÃES
LUIZ DE MORAES BARROS
mauricio libanio villEla
' tRGIO SILVA DE FREITAS

DIRETORIAGrupo Executivo
Diretor Presidente e Diretor Geral
JOSÉ CARLOS MORAES ABREU
Vice-Pre»id«ntfí Ex»cutivo»
CARLOS DA CAMARA PESTANA
JAIRO CUPEHTINOLUIZ ASSUMPÇAO OUEIROZ GUIMARÃES
SÉRGIO SILVA DE FREITAS
Diretores ExecutivosALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETTOalex ceroueira leite thiele
HENRIPENCHASHUMBERTO FÁBIO FISCHER PINOTTI
JOSE PEDRO CARVALHO LIMA DE TOLEDO PIZA
JOSÉ ROBERTO BRANT DE CARVALHO
LUIZ CRISTIANO DE LIMA ALVES
MILTON LUIS UBACH MONTEIRO
OLAVO FRANCO DUENO JÚNIORRANDOLPHO CRUZ DE VASCONCELLOS
RENATO ROBEHTOCUOCO
ROBERTO EGYDIO SETÚBAL

Direlore» Gefentei
aldous albuouerque galletti
ALFREDO EGVDIO SETÚBAL
ALUISIO PAULINO DA COSTA
ANTONIO GERALDO TOLEDO MORAES
ANTONIO JACINTO MATIAS
ARTUR JOSÉ FONSECA PINTO
CARLOS DE SOUZA TOLEDO
CARLOS HENRIQUE MUSSOUNI
FRANCO MASCOLLI
gunter hans adolf hierneis
ILO JOSE DANTAS RAMALHO
JOÃO ANTONIO OLIVEIRA LIMA
JOAQUIM CORRÊA MORAES ABREU FILHO
jOSE CARUSO CRUZ HENRIQUES
lOSE CLÁUDIO AROUCA
JOSE MANUEL PENTEADO ÜE CASTRO SANTOS
LUIS FILIPE SOARES BAPTISTA
LUIS ROBERTO COUTINHO NOGUEIRA
LUIZ ANTONIO RODRIGUES
t UlZ AURÉLIO SERRA
MARCO ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO

MARCUS AURÉLIO MANGINI
NICOL-AU CAIVANO
PEDRO DE ALCÂNTARA NABUCO DE ABREU
PEDRO PINTO PEDREIRA
PERILLO REIS ALVES
sebastiáoromualdo de moraes
SÉRGIO AUGUSTO SA>VAYA
SÍLVIO APARECIDO DE CARVALHO
VALTEH ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA
WALTER DOS SANTOS
YOSHIKAZU SANO
Consultor Jurídico
LUCIANO DA SILVA AMARO
CONSELHO CONSULTOO
ÁLVARO FREITAS GUIMARÃES
AMÉRICO OSWALDO CAMPIGLIA
DANIEL MACHADO DE CAMPOS
FERNANDO DE ALMEIDA NOBRE FILHO
JOAQUIM FRANCISCO MONTEIRO DE CARVALHO
JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA NETO

JOSE BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA
JOSE DA COSTA MACHADO DE SOUSA
LICIO MEIRELLES FERREIRA
^TS&es filho

COMrrÊ CONSULTIVO INTERNACIONAL
OLAVO EGYDIO SETÚBAL
jOSÉ CARLOS MORAES ABREU
ALBERTO DIAS DE MATTOS BARRETTO
ANTONIO GOMES DA COSTA"ARLOS DA CÂMARA PESTANA
GUIDO ROBERTO HANSELMANN
HENRI PENCHAS
LUIZ ASSUMPÇÂO QUEIROZ GUIMARÃES
octavio gouvCa de bulhões
olavo franco bueno júnior
richardtrautnerSÉRGIO SILVA DE FREITAS
yoshitaka taguchi

MO*SAS AÇÔCSVAO MCOCUDA1NAS KXSASM VAI OMS

Carlos Alberto Oe Okve«a
Contador CRC SP n° 135 028
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Banco c/i Boavista

RENTABILIDADE
APLICA?AO JULHO 89

BOAVtSTA CORPORATE
BOAVI8TA INDIVIDUAL
FUN DO DE RENDA FIXACZS BOAVISTA  ' 

CENTRAL l)E ATENDIMENTO: 2111701. DDD GRATUITO (021) 800-6181.

Como cuidar do dinheiro

Seu Bolso

Todas as segundas-feiras

Bolsa de Valores do Blo de Janeiro Fundo de Ações Indicadora» econômico»

Resumo das Operações
Qtd* Vol.
(mil) (mil)

 1 066.028 25.205
Mercado a termo
Mercado de Opções-Opçòes de compra 164 620 2 317
Exercícios de opções
Futuro c/liberação
Futuro c/retençâo
Total Geral  1^646 27.523

. IBV Fechamento  429.849 (-0,6)
Das 90 ações do IBV. 15 subiram, 68 caíram, uma permaneceu estável e
seis nào (oram negociadas.

Ações do IBV Ações fora do IBV

Oee Fech.
(1) (HC.«

Matore* Alta*
Montreal ppJ H Santo» pp
Ztvi ppBrumadmho ppPacaembu pp

10.66
8.117.38
4 44
3.18

?,33
33.00

? 90
0.96
3.60

Matorea aha«
WuUitei pnAcesita op
Novadaia bs
Ipiranga Petróleo op
Sld Guaira pp

Om Fech.
(V («Ci»mW

açôae)
95.1? 8.00
31.87 1 200 00
26.00 1500
22.20 21.00
16.59 65.00

Pérsico pp
. Aceaita pp

, Marvin ppMerxJea Júnior pbSouza Cruz op

18.52 3.50
16.01 629.00
12.08 27.50
11.28 84.50
10.35 10700.00

Banespa pp
Biobrà* op
Dona Isabel ppDocas on
Polialden pp

21.6817.45
341

55.00
12.84 13.51
12.65 189.00
11.90 315.00

Mercado à vista

Lanificio Sehbe PP
Leco PP
light OS
Limata PP
lum S PP
Lunma PP
Maeneeha M
Maio Gaito pp
Mangels PP
Mangeis PP--H
Mannesm«nn OP
Manneemann PP
Marvin PP
Monde* Jun»or PA
Mendea Júnior PB
Mpsbia PP
Metiaa PP
MicH«»l«tlo P**
Microiab PP
Winuano PP
Moddata PP
Moinho Recita
Momho Santiata OP
Monteiro Aranha PP
Montroai OP
Montreal PP
Motor adio PP
Mulier PP
Multit»! PN
Muimeatil PP
Waetow< O MS-
Nacional PNE--
Nakata PPE-
Novadata BS
Ortoei PT
Osa PP

20 000 9.38 9.38 9.J8 9.38
95 600 <2.10 22.10 22.10 22.10
37 000 1 050 00 1 061.35 1 100,00 1 100 00
90 100

t 200 000
10« 000

1 013 100
ft58 000

7 238 700
100 uoo

44 ÍU6 600
291 100
620 000
K» 400
201 300

1? 50
2.60

14 00
18 90

1 65
320
3.10
3 90
3 05

27 00
51.00
75.00

13.00
2.90

14 51
17.50

1.95
3 50

10
18

3.75
28 00
57,90
64 50

1?.50
? 80

14 50
16 90

1 90
345
3.10
4 15
3 25

27.50
58.00
64.50

19 600 36 00
166 000 3R 00
250 000 18 00

65 000 34 00

36 00
36 10
18 00
34 00

Tttwtoe Qtd. Min. KM. Mi. F«cK. Orne. I.L.
Ano

Abe Xtai PA
Aceaiia OP
Acoarta PP
Aconorta PA
Acoa Viliarea PP
Adubo* Trevo PP
AQfoceroa PP
Amad»»o Roaai PP
Aquatec PP
Aracruz PB
Arte* PP
Az»»edo Trava»»o« PP
1 amaiearta OM
B america Sul PPE-
B tjandoirantea PP
B brasil ONE-
B brasil PP
B »»conomtco PPE-
B nordoste PSE -
B progreaao PN
B»ner| ON
Ban«f| PP
Ban«»« PP
Banespa ONE-
Baneapa PP-0
Banespa PP--E
Baptista Silva PPE-
Barbara OP

. Barbara PP
Barber-gr©«n« OP
Oarretlo Arauto PB
Belgo Mineira OP
B#»igo Mmeira OP~fl
Belgo Mineira PP
Beiprato PP
Beta PA
Biobras OP
Biobraa PA
Bombrll PP
Bombril No» PP—B
B'ade»co OSE-
Bradesco PSE-
B^adeeco inv PSE-
B'af>ma OP
B'ahma PP
Brahma Nov PP--R
B'asinca PP
Brinquedos Mimo PP

103 000 570.00 576,50 560 00 570 00 -5,49 448,69
S 000 200.00 200.00 200 00 1 200.00 31.Í7 «0 00

14 500 590.00 618 90 650 00 629 00-16 02 978 65
10 000 140 00 140 00 140.00 1*0.00 EST

1 617 000 10.50 10.64 11.15
120 500 13.50 13.93 14 00

5 277 600 69 00 69.03 90.00
11666 700 3.75 3.97 4.50

319 200 27.00 27.55 29.00

527.13
11.15 -3.22 638 40
13 50 2.43 65956
89 00 -2,14 *52.31

4 10 -1.96 351.95
29.00 -6 50 227.65

« 200 7 200.00 7 300.2S 7 iX 00 7 200.00 -4 «6 413 31
70 000

292 100

2 7 22 600
7 000

70,00 70.00 70.00 70.00 -4.08 *47 68
75,00 76.94 80 00 77.00 -1 78 390 30

47 000 165 00 166.49 170 00 1*0 00 -0 96 110.89
4 60 4.81 4.65 4 80 - 3 81 364 12

?55 00 255 00 255 00 255 00 -0 52 718 13
292 *00 860 00 875 10 890 00 879 00 - 2.71 285 47
*13 500 1 230 00 1 24Í 01 1 280 00 1 270 00 -4 30 257 .26
472 800 505 00 515 25 525 00 521 00 -1.25 726 07

157 00 261 07
2 00 2.06 264 00

34 50 5 14 1 017.56
4 7 50 0.02 946 56

100 000 157 00 157 00 157 00

Papei Simao PP
n«ra De Minas PP
Paraibuna PP
Paranapanema P°
Paulista Porca Luz Op
Perdigão PP
Perdigão Agre pp
Perdigão Agro PP -P
Perdigão Alimentos pp
Perdigão Alimentos PP-R
Pérsico PP
Petrob*as ON
Petrobras PN
Petrobraa PP
Pirelli Pneus OPE-
Pirellt Pneus PPE-
Polialden PP
Polipropiieno PA
Prometai PP
Pronor Petroq AS
Pronor Petroq BS

12.61
288

14,13
17.02

1.77
3.21
3.10
4 07
328

27 86
56.17
78.71

10 300 3 000 00 4 120 39 4 500 00 3 000 00
20 000 160 00 160 00 160.00 160.00

36 00 36 00
36 19 38.30
18 00 18 00
34 00 34 00

400 7 800 00 7 800 00 7 800 00 7 600 00
100 í 000 00 6 000 00 • 0CC.00 ¦ 000.00

*25 000 27 » 28.07 29 00 28.50
78
18

*0 31
10 93
800

UOO
UW0 330.00 330.00 330.00 330 00

2*6 500 300.00 Ml.82 305,00 300 00
6.20 6.20 8 20

1500
? 03
8 05
3 57

65 31
0 52

36 95

9.58 55176
213.84

-658 238.82
0 *8 277.88

-* 00 242 42
-7 63 1 023 91
-3 68 473 96
2.31 147.87

-602 351 20
-0.96
-6 44 359 54
-5.20 396 54

.12 06 250 41
•2.14 233 46

•ti 26 222.53
2 84 756 68

666.97
360 00

-O 08 402 00
•0.61 562 50

5 861 800
*8 216 200

60 900
618 700

3 600
100

10 000
10 000

16 341 900
865 000

7 *49 000
10 *83 000
66 965 400

1,52
2.00

39 50
10.55
8.00

50.00

6.20
15 00

: oo
8 oo
3 26

64 00
0 46

8 20
360

66 40
050

37 00
20M1G00 lf>3» 1S7.93 165 00 161.50

IU2CO 280 00 2» «6 310 OO 310.00
694 300 38 00 40.25

330 900 35 00

1.99
2.40

**.00
11.50
800

50 00

15 00
2 19
8 21
390

66 96
0 64

37 99

1 90
2.33

4*00
11.20
8.00

50 00

16 00

-6.90
EST

*2.00
40.00
*0 00
*6 00
*0 00

360

41 00
40 00
36 00
45 00
36 00

3 50

3 360 000 1 97 1.98 2 00
135 800 34 00 34 19 34.60

671 500 *5 00 *6 25 47.60
« 000 222 00 266" ÍM 00 261 00 2 93 1!» 50

622 000 15.50 15 94 16 00 15 99 0 62 466 63
463 200 3.25 3.64 4.20

6 676 700 32.20 32.95 33.70

Pefripar PPE-
Rheem PPE-
Rtoeuienae PP
R.pasa PP

137 *00 39 00 30 66
10 770 000 37 00 37 99

123 100 *6 00 47 44
133 000 36 X 36 23

37 909 000 3 00 3 06
5 403 2 950 01 2 950 01 2 960 01 2 950 01

100 3 850 00 3 B60 00 3 850 00 3 &50 CO
146 400 4 900 00 4 967 60 5 020 00 4 960 00

31 W0 102 00 102 32 103 10 103 10
1 000 000 72 00 72.00 72 00 72,00

37 700 290 00 300.43 315.00 315.00
72 000 90 00 97.71 100,00 100 00

3 796 000 16 00 16.53 17 00 16 90
3 *00 000 9 80 9 95 10,00 10 00

150 000 6 30 6 30 6.30 6 30
•M000 55 00 65 7 ] 67 50 5« 00
560 000 20 00 21.71 23 .40 22 99

16 1 00 1 40 10 149 45 160 00 169 90

¦6 85 117 12
606 33
538.26

90 00
35887

1066 *85.52
• *96 25

-7.92 35372
193.24

6.38 371.11
0.87 309 01

.1 49 *67 09
0.81 528.56

125 00
9 7 8 96 67

29 111.93
18 52.25

9 69 310 82
1 89 *56.14

-6 90 375.13
-664 *03*3
-0 3* 219*3
7J1 61050

•2.33 578 06
•2 69

2 65 644 66
-4 09
16 52 243 86

• 1.67 279.23
178 13

 Iter Abe *•«liHr Rtttal. total . ..
¦actti lem lam ",'1e 09 7.31 9.94 24.83 28,7#

INPC (%) 5.?0 8 06 16.67 29.49 -
pp.u (»Al 4.23 5.17 _L2J6 26 80 

!S ?! BTN inert!  1 036 1.099 1.1794 1.2966 1.8186 2.0842
i-l Ur.M'tt - MP? 'tfi? BTN INIZS} .
tSa x k 'M - MM Ml Cadornotado ,n 10 x witBi low.'.t'* - m gjg Poupanya ("»)
lmj'( kt»i ^ «I8 205 '¦ Corre^flo . . „ ,, ,A— ?T5T 7E75 Cambial (%) 0 11 li£2 2ll2
^•r^»i w:x 6' g 3TT) Ovoffiighl (%) 19.72 10.55 10.54 25,78 ;
f||S 1 Bolsa-Rio 4001 ^^ Zia :

'T "Si 
go! Sfl^Paulo (%) iH5 6U3 M8 ^,96 :

lintel "" — *5 /4 3' AIuquoI ^ m7 no 90 1ft? 3fi
lwtrM - Si Somestral (%) ^21 132
Grwiw Aluauol 'm r-*
Gggg - W163M Anuni (%> 22£I 1124 122^
Iwm i'i - »¦* W3t UFERJ (NCrSl 14.41 14.41 14.41 18,80 23.30 30.00
!?!->!0/fTi vv — —
Wi - ¦ "T : 

jjjgjj S'o ?»? ¦: r^ss inczSi 1ML 16 17 19 07 20i97 26,18 33,71
••"i *4't* — 60 53 3CJ ?6
gjgilZZZZ: pMPTU (NC/S) 16.17 16.17 19.07 20.97 26.18 33,71
KSC  '«"* ^ J • ——————
ill Ta.ade ,,, 110 &24 474508 E»pedl (NCtS) L®j L£2 122 622 1—
wi - M.W MVR (NCr$) 17.86 17.86 22,74 22,74 1

StkC >«'*« So (NCrS) 63.90 63.90 81.40 120.00 V49;80 192,88

Scuntu ts* !0S)i'7l
Wv So6"i

i 363W6
SJtyMJ Fonte: IBGE. FOV. Analyil.

fcnnç \' 1)
Í4rtKl ('2i ojoioít

«11 7JÜ0
HM
5ÍÜ 35TT5¦ iili ) !¦!

14188000 sí« i»TH
Indicadores diários

CCIMh
f>.»* ' * ri

míi m
Sfj}»0 34'M

<0 555555
frü -' Ti 0

bjv
30» ?:

^9 36 3Ü600 ^ H4 ym
«535 ;«r.

í^ru- Oi nu Mrj

U»'iW 9t?w
C/l''W (ÍJ Í>*í

ms 55515
mm 555 H

indleM
Bovospa
BVRJ
IBA

Ma
¦nt.

11 965 12 323
440 010

10 503.52 10.639,00 6.375.62

Paralelo 3.65
Turismo 3.60

0.76 Jan 1.23
Dm 0.97 F«v 1.60

67.78

w* 55 :u

3.75
3.70

Nov 0.76 Jan 1.23 Mar 1.75 Mai 2,47
Afer 1.95 J«n 3.20

CotafSo 4e prfcnatra Ma 4a aa*a mta

)ü) 5«sõi
í 'j-nçoçi r Hü Wii Data

5155 i955.
^93 Tf?~ Ü5TTJ

01/08
01/08

Taxa Anbid pré fixada
prazo efetiva % sobre

ao més volume
30 33.36185 12.05
62 45,61 87.00

fcocM*:!

: 965 000 4 50 4 50

3.41 -21.66
33.50 -3.66 437 56

12 000 320 00 326.83 330 00 320 00 -3.15 697.98
6 700 7.19

37 600 8 40
100 000 22.00
364 700 13.80

7.20
8*5

22.00
13 89

7.20 536.117.20
8.50 -6.11 31* 59

22.00
13.81

109 07
-9 75 334.70

6 60
22.00
14.50

900 1 149 CO 1 153 44 1 200 00 1 200.00 -1 03 441 t>fl
603 1 001 00 1 001.00 1 001.00 1 001.00 -0 39

3.UOO 880.00 883.06 900.00 900.00 -1.67 643.25
2.20 2.30
2 36 2 60

66 OO 55 00
52 40 62 50
15.14 16.00
14 00 14.00

97 800 370 OO 370.00 370 00 370 00 -1 33 471 75
601 600 370 00 379.60 386 00 366 00 -2.69 474 16

2 000 490.00 490 00 490.00 490 00 2 06 503 17
435 400 126 10 134 8H 135 00

3 203 000 86 80 86 7 3 86 00
22 400 7 8 01 80 68 81 00

13 604 100
4 775 800

600
17 900

295 000
130 000

2.00
2 30

56 00
50.40*.6 00
14 00

2.24 EST 24176
2 .30 5 98 91 79

66 00 647 06
62.50 -6 19 662.11
16 00 0 93 291 04
14 00 EST

135 00 3 74 4*5.00
66 00 -2.09 311 14
78,01

Sadia Concordia PS
Samitn OPE-
Sansuy Nordast# PA
Sana Cruí Seguro* ON

PaMicifcaco** PP
S#rg#n PP
Sharp PP
Sib»a PC
S»d informatica PP
S«d guaifa PP
Son^oi^c^ica P*
SooOot»cn»ca PB
Souxa Cru; OP
Slaroup PP
SuHepa PP
Supnragro P°
Supor gashras PP
Jmanm P9
T»cnnos Ri»'ogios OS
Tíxrnnos Paiogos PS

20 000
16 666 600

172 200
669 500
300 000

70 00
22 30

60 00
1 75
1 70

70 00
24 50

70 00
23 71

3 75 3 96
7 100 1 400 00 1 *37 46 1 450 00 1 440 00

1 756 OCO 7.60 7.94 8 20 7 70
1 100 000 49 30 49 39 49 50 4« 30

1 000 4 400 00 4 400.00 4 400 00 4 400.00
5 200 110.00 110 00 110 00 110.00
1 700 1 70 00 170 00 170.00 170 CO

21 000 6 30 6 30 6 30 6 30
70 00
22 89

100 000 167.00 166 60 190 00 167 00
«200 1 30 50 133 9 7 1 62 00 162 00

81 28
1 75
170

1200 700 00 758 33 1 *00 00 1*00.00-
7500
10 50
9.50
4.15

19 50
610 000 12 3 00 123 34 1 23 50 123,60
450 000 1 23 00 123 06 1 23.50 1 23 50

166 181.06
*38 37

10 *66 12
166.23

229 16394
7.24 249 51

-O.90 1*632
70.00

3 85 273 65
31601

32 51*76
11 209 47
66 532 97

1 00 229 86
0 80 1 033 70

5*5.31
• 366 90

693 93
420 00
*72 40

lr*v» 

4'6' >*:~5rr~sn
ITm íu «

f Jí WkVJI
E

ÍJJÉ íí
w«! 5505
«si :» «

Ontam
Olicial

Compra Vanda Aglo<\)
2.224 2.225

(WCat Ba>a>a par paiwaa)Compra Vanda
Banco do Brasil(250ors) 46,00 46.20
Goldmine(250grs)
0ufinves((250gf»|  45.70 46.00
Safra(IOOOgrs)  45.80 46.20
D®gusa(1000grs)
Re»erv»( lOOOgrs)
Bozano Slmofisen(1000gr»|

46.00 46.25
FundiOoras lorrtecoóorts » cuttodlanles cre-
denciaóot na Bolsa Mercantil e de Futuros

ira
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nnzr
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lè!' JMBifii *»9Í
Taxa» Andima

^aoc úrTT
i'Í3l

*S

JÕ3"W
5T75 5565
60.U ?*B &
u:Í~lÕ3T

65 0066 00
1 60 1 75
170 1 70

9 000 75 00 75 00 75.00
*00 000 9 00 10 00 10 50

11 300 9 60 8 50 9 50
16 891 203 3 60 3 66 * 15

60 000 i 9 60 I9 60 19 60

EST

EST
•9,88 240 19
6 64 639.43

•6 97 513 24
16.59 701 96

28602
-7.61 27667
10 35 893*6

2 06 415 37
11.11 15191

351 66
¦2 02 7 79.12
? 60 251 06

100 00
10000

18 300 264 00 266.» 2»4 00 2M 00 2.35 171.35
393 90
266 89

C minoracao Part PP
Caami OP
Cata Brasília PP
Cattat PP
Casa Masson PP
Casas Da Banha OP

*0 000 19 00 19.26 20 00 19 00 -4 94
3 774 000 39,20 40 09 41 70 41 50 - 7.90

*4 900 386 00 392.25 *00 00 *00 00 0 56 400.26
2 600 6 000 00 8 320 00 B 500 01 8 000.00 -0 02 709.22

3 480 000 2 7 2.80 3 40 2.80 -4 76 248 45
61 800 26 00 26 99 27.00 2 7 00 2.16 415 67
60 000 2.80 2 60 2.60
50 000 500 00 510 00 650.00

2 60
600 00

211 38
100 00

CltaguUM Lbop PA 1364 200 13.60 14 08 14 50 14 60 -2 08 3»3 63
Ctl.-.no m-cnmc. W tE 763 000 MB ',41 0 65 '50 175 51

5 000 13 00 13 00 13 00 13 00 ESI 185 '!
twtn'O ON 13 000 000 1 27 1 31 'X 1 34 2 9C 696BI
C^gPO 62 986 BOO 1 89 1 75 1 85 1 80-7 41 406 58
C.t.j.npo 340 000 9 86 9 SO 10 20 10 20 1 89 190,62
C|iml, PB 18 300 3 70 3 70 3 70 3 70 -3.90 277.57
Col.ppp 2 114 000 39 80 40.77 4 1 60 41.60 -1.82 39 1 72

Ff.aoi PP 26 000 78 00 78.00 78.00 7 6 00 EST 236 36
Confab PP
Co"St beier PB
Cop«n« PA
C<>rr»a Rit>*iro PP
Cosigua PP
Cr «sai PP
CruZ*«ro Sul PP
DJ.vaaooaoatos P' Docas ON
Oocaa PN
Dona isal>«i PP

. Dova PP
Durai** PP

100 1 200 00 1 200 00 1 200 00 1 200 00 266 26
900 000 4 40 4 *2 4 60 *.*0 -1.76 166 06

14 100 1 720.00 1 7*5 18 1 760 00 1 760 00 -3 10 30475
120 000 5,10 5.13 5.30

10 000 73 00 74 48 75.00
126 600 36 80 39 00 39 00

5.30 -0 20 1*870
75.00 -1 86 63861
39 00 822.26

1 164 1?1 600 510 00 610.00 510.00 510 00
5 100 270 00 270 69 300 00 300 00 0.19 307.21

T^nosoioPP-R 36 000 30 60 X) 50 30.50 30.50 -0.36
pp 205 000 100 00 111 80 115 00 110 00 67 7 66

UW..OH 190 000 26 00 26.02 17.00 2 7 00 0 08 77 82
1...W..OP «"'100 »°° K"

tMW0 43 00 4,00 4800 '"6
t.lrtx««PP 1 502 900 60.00 61 76 62 00 62 00 -2 03 118 99
Inter) OW 3M 400 I 9 60 19 99 20 00 20 00 -4 13 41089
Ie,.,|PE 3 000 20.00 X> 00 20 00 20 00 - 437 73
T„;er] f*N 6900 21 00 21 00 21 00 21 00 EST 383 48
Trtynom, P» 1 500 100 1 5.CO 15 46 16 60 16.31 -7.37 6«0 S»
IMXMMOf 45 304 500 3.71 3 86 4 10 4 10 3 50 259 06
UnlMocoASS- 140 *00 460 00 450 00 450 00 450 00 - 601.65
Un,p..ON '««» " M 15 M IJ W 1J'5° ""
u„,p.,p» .Ml 100 7 50 IJ7 7 99 7 95 3 16 492 49
U„,P., P0 1 05 196 300 8 60 B M 9 25 9 24 -6 96 445 79
VsoM rt 33 680 000 1 05 1 10 111 1 09 0 92 488 89
V... Bio Doc OP J 800 B 400.00 B 4CO OO 6 400.00 8 400 00 2.11 566 42
V.i, |,io Doc. PP 863 100 2 450 00 J 591 34 3 000 00 J 700 00 1 64 425 86
v«rig PP 365 100 1 380 CG 1 388 26 1 420 00 1 400 00 4 80 1 833 26
Vp.olm.PP ? 097 700 9 00 9 10 10 00 9 70 - 7 99 206 82
VKk»l> SU kmmm OP 5' 500 6 100 00 5 130 09 5 160.00 5 100 OO 1156 30
yol<<pp 329 500 21 00 21 '6 26 62 26 62 0 06 3 108 67
¦n-1 ,.v-(- r— rr 620000 630 5so 5.30 530 29057

ruoa,c.o pp 10 000 7 CO 7 00 7 OO 7.00 -582 85
wn,l. U..TO. OPt- M 920 700 6 01 6 13 6 40 6 22 1 78 36166

64 599 000 2.31 2 62 2 90 2 90 7,38 573.30
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TAXA R BUT. MKT. awrr. PMM.
*piic*CAO aauT* aw OIA^%)
Lpt 39 85 I.M 4.04 2.67 15.??
LPT SSTIMADA aJS LSI Mi?8
ADM 39.01 V30 L22 j*82
t rrC  39.80 i_33 «j>5 ^55 354?
APLtCAQAO LlOOIDA __ ...
LFT ¦  J6.94 ^23 13 SJH
ADM- sia 12 1ZS LIS HJ2_
1 PTE 37.04 ^23 3.W 2M 32.81
TRIBUTAÇÃO ¦ 1) A partir do 0)107, o rendimento rmêl dn» *piic*çò** cam prato mrtHtor • o»«a
lool« o» J5S P87» beneficiário idtnlUicaóoT 1.9 a» *TS P«" «tontlllcHo. petiotl lurUicM tribultdf
com base no lucro real osfAo isentas do IR na fonte

VALOR VAfL WAJt VAIL fJOJ.
^WCAOOa BiAm MMCV «o«v wv
BTN FISCAL 03-Ju*-«9  1616C 1,06 *-06 24 85
BTN FISCAL 2.1083 1.08 3.M 7,14
btn fiscal 1/9 J!2 £2£ ND N0
BTN BMAfW89 2 725,00 £07 A21 12! 22il£_
us5 oficial compra 2.2QI "
US» QFICIAL VENDA 2 212 a il ;'t; 27.19,
U5»pnc COWP 2177 2.224
US» OFICIAL Vf ND  2.235 12! 12S 26,90
USI TUB COMP" "7 122 ~
US« TUB VENOA 174 -0t £31 £48
PARALELO COMPRA 168 =_
PARALELO VENDA 122 lliS i22
POLAR BM8F-s«t'89 2 915 00 £14 Jj56 ^,34 JUL
POLAR BM4F-OUT7Q9 4 030.00 2iI2 M,W
5INO IFEC )'" 48 07 -0 3? i22 iS —
BMAF IFEC 1 48 20 098 JU37 £H
BMSP IFEC I  48,20 098 £25 —
OUBO BMtF.;«l(99 61 >0  JiS2 ^£2 W
OURO HW&FOUT'89 95.00

Fundo ao Portador

As p'ofi"ot oo m»t pmr, B IN FISCAL • Mltr o/.c.l rtntnm o. ,n„^„.-v-«
c.Xb.il O. C0077.I0. blvro. ..'.roncao. .m BTN. aol.r . o^o i."
0, Inllêçío «MV.IOfl/clÇlo cambiH • r.KyUKÍoJa mui oo. 7.7.7KJO. ma.M «»'«"'"¦ .Z??TÍ,Amostre oonoo oc loc«»m,o7o Col.çHo USS 7000 IKM P*d'»o por contrtlol Ct**lo por i 000 B TH,
(lote padrão por contratolFONTE ANDIMA BANCO CENTRAL. BM&F. BMSP

Bolsa Mercantil e de Futuros

Volum* Ocral

51 900 180 00 180 07
92 600 165 00 166 67

13 51 13 51
3 50 3 50

189 00 189 OO 346 19
166 00 160 00 -**6 *30 86

pooooo
600 000

13.52
360

13.51 366 OO
3 50 1 13 179 67

Empresas «m Situação Especial

Qld. MWy. m+d. Má*. Feeh. O^.
7 *00 137 00 136.22 1*0 00 137 00 2 66 274 67

Eiebra PP
El uma PP
Engesa PA
Ep*»da Simmorn pp
Lsireia PP

1 517 600 3 00
7 300 186 99

3 09
186 99

76 100 102 00 115.24

Perrag*na Maga PP
f-mrto l >Qas PP
F>f ro Ligas PP-P
Fertisul PP
Pertixa PP"pibam PP
P»csp pp" Ftnoc Cl
Fny-«r«»cu»04 PA
Furyjirosai P*1

403 600 26 45 25 45
2 197 000 6 10 6.29

39 000 7 00 7 00 7.00
1 160 900 18 00 19 04 19 60
9 802 900 18 50 16 61 19 50

537 600 17 61 18 00 16 00
7 896 000 4 70 4 79 4 86

279 300 7.30 7 66 7 80
44 200 22 00 22 00 22 00
10 *00 190 00 192 *0 196 00 190.00 -0 *0

3 10 3.10 0 65 375*6
187 00 187 00 288 12 B-unudmhO PP 1«3 4,0 000 0 87 0 94 1 00 0 96 4 44 567.50
190 00 190 00 -0 89 452.83 J b Ou.rM OP t- 297 100 091 0 91 09' 091 - 110.30
120 00 113 00 -9 0 303.26 JDdy4H»PP C- 26 04B BC0 0 65 0 6 7 0 M 0 86 4 40 107 41
2545 25 45 EST 244 71 T,.n,W..,l PP 3 410 400 10 50 13 10 15 OO 14.t0 -8.20 489 M
6*6 6 46-172 385 42

7.00 -0 85 292
19 00 1.17 193 66
19 50 -1 93 649 04
16 00 -2 49

4 86 3 43 551 76
7.60 464.24

22,00 EST 296 75
191 80

Opções de Compra
Cte'Sa»
Pa' anapan^ma PP Cia AgoCffvAgoCtS-Ago

^50 00 O41 0*419660 000
J00 00 J 00 ' 83 92 39C 00CIX 00 70 00 65 4*12 650 000

17 660 00'69 241 002 130 740.00

 nil VLa*Mm Mr. LiouWo
acrt wcii

A7b. (RJI 13 0 4260BQ 2 396 391
Aft« NofTiinitivo iRJ) 13 I 564370 5 250 676
AltAniica (RJi 3 4W00Q
(i8irwfio(Jut IPRl 12 0 174?50 661 267 431
Eiaoer; tRJl 11~  2,248700 64 98? 731
BanesM FBP |5P| 12 0,146474 372 702 004

|PW| 12 O.iaaM? 87 743 209
BB txxita Ouro'lRJl 11 0 6024M 2 968 502 437
Btmgt IMOjJII 98 557862 203 KM 3?3
BMC ISPI 12 1.642014 116 397 510
BMGiuGl 11 24.298074 31 766 579
BO...SU IRJI 12  2.981790 60 045 361
Boa**U Nom.ntl.»o |RJ) 12 168 490685 91 532 726
Boston FuoOo BKB jSP] 13 0.102*49 1W 283 961
BO/BOO, StmofWi IS^ 13 0.17 2063 178 917 408
Ch«M S Savwgt IRJ| 1? 112.271773 261 854 009
CrgdiblflCOjSQ 18 11056349 24 612 512
EcofHynico-PoTladw ISP) 13 65.5*5166 182 035
Eiiw lOTVM — RJ) 12 14,867160 366 832
F.O.MISP1 11 15.736486 299 189 810
FleiKtol (RS) 13 0J62861 1 731 796
G.78WH (RJI 12 1B.7Q5M 1 758 434
K3B (SP) 12 22.148193 910 9 76

Contratos
om aborto

58 362
5 195'
8 351422

189 684

Num do
negócios195

1 067101
39

049

abert
45.50

Ouroindico
CâmbioBoi Gordo
Total
OuroMercado disponivol-contrato padrAo
Valor do contrato 250grs
cotações om cruzado por grama
Veto contr nogòclos

I? 560 1218
Mercado Futuro
valor om ciu/ados por grama 250 gramn*
veto contr negócios
sul 64 4
Índicemercado futuro
valor do conlrato pontos « NCíí « 0.05
cotações em números pontos
veto contr negócios
ago 9 620 1 067
CâmbioDôlar-mercado futuro
valor do contrato USS 5 000
cotações em cruzados por dólar
ycto contr negóc»os
»ot ? 837 B9
Boi Qordomercado futuro
valor do contrato 330 arrobas líquidas
cotações em cruzados por arroba liquida de 15^g

contr negócios abertura
15 ".00

contratosnegociados45 694
9 620
2 975

93
64 327

Volume
(NCzíl179 003
64 198
45 124
45 124

361 400

Part
(N)58,79

21 0814.82
14.82100.00

abert
61.65

abert13 800

mínimo
45,39

61.50

mâmmo
46.50

méi
61.65

utt46.20 OAC? 1,0

uít
61.50

min
13 000

mA«
13 800

abertura
2 920

UâiHlêuvett (SPl 12 3 097145 711 479645
Veto
ago

mínimo
2 905

mínimo
73.00

0M13.550

m 8*i mo
2 925

màumo
73.00

ajuste
61.50

ajuste
13 544

utt
2 915

73.00

mu»est Nominativo (SP) 1? 9.702646 26 705 217 
Mat.-flendâ BBC 13 58.068000 Bolsa de Mercadorias de Sáo Paulo
Li<i*hi>r>itr- íR.11 12 14 044000 5 500 030 '300 75 00 75 00 75 00 75 00

452 600 13.10 13 50 14 00 14 00 -3 37 274,11
570 000 1 80 1 86 2.00 2 00-5 58 169 09

30 000 *3.00 *4 33 *5 00 *3 00 632.38

Câmbio

Qurgo' PP 11 000 1 696 00 1 599 20 1 600 00 1 696 00 1 66 486 12
11,1 i-ni,- n- 1 043 100 6 00 6 14 6 15 6 15 511.67

 mm 100 000 20 20 00 20 00 20 00 411 10
mlHacPP 700 000 9 00 9 03 9 40 9 20 -4 04 182.61
moMtPP 1 900 000 7 60 B 34 6 50 6 50 1 42 282.71
mepar PP. 770 000 7 40 7 46 7 60 7 40 0 81
,nm1K pg 2 300 49 50 49 60 49 60 4 9 50 8 70 826 00
lnv<c1D PP 340 000 3.50 3 58 3 60 3 SO -3 78 >82.66
ip...r,0. P« OP 33 700 18 00 18 33 21 00 21 00 472 42

PW PP 1266 000 2000 2040 2200 2100 -8.64 266 39
(ipmron n* PP 2 300 61 50 63 50 63 50 83 50 2.42 410 23
It.uMncoPSE-- 100 000 335 00 335.00 336.00 33500 510 15
JAj»,to.PP 387 700 26 06 27 19 33 00 33 00 8 11 2B6.21
it-iim tr<>ir rr 80500 6000 5000 60.00 5000 -0.04 238.21

WaOw PP -fl 10 000 41 00 41 00 41 00 41 O) 6 82
1 m mm rr 60 000 8 90 6 90 8 90 8W - 222.50
L»m n«CKX«l PP 1 052 BOO 24 56 26.00 27.00 26 OO -0.12 444,80

Coroa Dinamarquesa
Coroa fsorueguesa
Coroa Sueca
DOlar Austraiiarvo
Dòiar Canaoense
Escudo
Fkjrim
Franco
Franco Frar^cès
Franco Suíço
iene
Libra
lira
Marco
Marco Fiianoêz
F»eseia
xeíim
Moeda úo tipo D — DOlar por nw>eda
Tuu drvuloads» P®10 ^ no fechamento

Mo*«a po> dUar ilCranlil
Cimn «¦* Cm»t» K"-*7 1637 7^263 0 30458 0 30670

6 7803 6 8398 0.32179 0 32624
6.3171 6 3729 0 34537 0 J5016

0 76592 0,77306 1.6858 1 7101
1.1892 1 1796 1 8659 1 S9!9
154 48 155.92 0.014116 0 014319
2.0787 2.0961 1.0499 1.0641
38 585 38 995 0 0564*3 0 057326
6 2439 6-2991 0 34942 0 3MJ'
1 5861 1.5999 1.3757 I 39«
135 98 137 09 0 018065 0 016278
1 8568 1 6701 3.64*4 3 6613
1325 1336 0.001647? 0 0016693
1 6426 1 8564 1 18*4 I »06
4 1633 4 2017 0.52384 0 53131
115.49 116.61 0.018675 0019153
12.958 11182 0 )6722 0 17071

MWbjlgWC IRJI 12
Montreaibar» (RJ) 13
Muttipfrc (SP) 1?

14 044000 5 580 030
131 963679 29 967 071

58 752970 22 822 060
Nacional ISin - mi 12
Qmeqa (RJ) 12
Saíra I5P) 12

106 222080 434 563 4 74
2 547*34 I 705 661
0.171641 636 064 002

Safra Nominativo (SP) 1? 0 175336 181 861 269
Sleriing (RJ) 1? 8,677^4ê
Vetor (RJ) 14 23.6*4725
OBS 11 Posiçio em 28,0i89

?í PoskAO »m 06-0S89
3) Pos»ç4o em 31'05*89
4) Pos>çèo em 06"06^89
5i Posiçèo em 1MJ6-89
6) Pos»çào em 16706/89
7) PosiçAo em 2*^07^89

8» Posição em ?S07'89
91 Po«<4o em 26/07 W
10) Pus<Ao em 27/0'89
11) Pos«ç8o em ?W89
12) Poe»çAo em 31/0"'89
13) Pos*âo em 0l/O6'89
14) Poe»Ç*o em 02/0669

0e onlem — AS 15*

•" Toda» ai informações coritantai dessa re<açAo »*o de
responsabníidade e«clusrvi doi administradores dos fur>-
dos

Contr Mertd Algodão
MÔS
out
dez ••••••Tot merc estável
Contr nac de cru* equlv dòtar
MésTot neg real merc
Contr mc de café
Més
set
dezTot 1 286 neg real 275 merc calmo
Contr. nac de ouro (250 gra)
Môs
out
dez
Tot 80 neg re»l. 10 merc cílmo
Contr brtt omni »>ol gordo

Fechamento
 70,00

90.00

m8*
156.00
156 00

mâ*imo

Més
ago
UUl
Tot 561 nog real 8 merc calmo

máximo74 00
75.50

min154.00
152.00

minimo

mínimo
74.00
75.00

fech
155.50
153.70

fech
95.00

160,00

fech
74.00
74.90

Bolsa Brasileira de Futuros

Mercado Futuro de IBV - 12
Veto Vol nr Pos NCz$

Contratos Aberto Mil

Mercado è vista (IBV-12)Abt Ma* Min
$2 754 92 754 89 747

Med
90 801

Cotações
Mm Fech.104 317

Fech
92 15?

OscS-1,51

Osc S
0,70

RUA URUGUAI AN A - VENDE-RUA Si*0 JOSÉ - VENDE-SE

SE PRÉDIOiC/ LOJA, S0BREL0- ||SlT> p, ANDAR 
C/ 3°0m . AR CENTRAL

.ia 4. 9 AMnÀRFS C.i AROm»! - C0NSTR. REAL ENG".
JA V 2 ANDARES C/ 450mr C0NSTR. REAL ENGa.

Rua°Far(Tie dè Amoedo, 118 • (PBX) 287-6699 £ 
Ipanema 

• Rua do Catete. 311 •
Fihal
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Economia quinta-feira, 3/8/89 ? 1° caderno ? 21

José Vnrella — 10.06 8?

(Base monetária

cresceu apenas

10,6% em julho
"BRASÍLIA — As altas taxas de ju-
ros praticadas pelo governo no mês de

^ullio conseguiram surtir o resultado de-
sejado: a expansão da base monetária

_ (emissão de moeda mais reservas ban-
várias) foi de apenas 10,6% pelo concei-

to de médias dos saldos diários, o me-
nor crescimento registrado nos últimos

_J5 meses. Este foi o segundo mês conse-
EScutivo em que a base monetária registrou

queda, ficando bem abaixo da inflação, o
—que. secundo o presidente interino do

Banco Central. Wadico Bucchi, é um
~sinal claro de que e possível manter a

. —inflação sob controle.
— "Nós estamos conseguindo manter a

moeda sob controle, já que a emissão~"de dinheiro, pelo Banco Central, está
afcaindo a cada mês. Isto significa me-

nos dinheiro na economia, e è possisel
Sárever que as taxas de inflação come-
ílçarào a se arrefecer nos próximos me-

,scs."—" I n. julho, o BC fez uma emissão de
rmoeda de NOS 708,8 milhões, abaixo"dos NCzS 800 milhões previstos para o
üiiió. c as reservas bancárias ficaram
_em NOS 172.8 milhões, o que significa

que. em termos absolutos, a base crês-
NC/S 881.7 milhões. A taxa de ex-

pansào da base nos últimos 12 meses
caiu de 1 060% em junho para 998% em

¦fiilho. ficando abaixo da inflação do
período.- \s operações do selor externo volta-

B>am a exercer a maior pressão sobre a
. hase em julho, com impacto de NCzS
ü£6l milhões. |a que o BC teve que tro-

chr os dólares das exportações por cru-
zados para remunerar os exportadores.

Kambém tiveram impactò expansionista
$-9fic|ucs efetuados nos depósitos com-

Tiulsórios e voluntários vinculados ao
Í^SÍsieina Brasileiro de Poupança c Em-

presumo (SBPE).
Divida — Para fazer frente a esta'expansão, o governo fez uma colocação

de titules da dívida pública no valor de
NCzS 401.8 milhões. Para o presidente

^ntpxino do Banco Central, em um prt-
maivú momento esta elevaçao nas ta-
\.is de luros tem o efeito de encarecer
a divida mobiliária federal. No entan-"To. segundo ele. com a política mone-

_jária restritiva de taxas de jure» altas.
a tendência è de queda na inflação nos

-pró* mios meses, já que o público esta
preferindo manter os recursos aplica-"dos 

ao unes de consumir ou de aplicar
„Cm outros ativos como ouro c dólar.

Caderneta de 
poupança 

é melhor

aplicação para 
o 

fim 
da semana

,< /-Ia nnnrlA n Atmmínllt 011 ClMíl Í~1 JllFOS &ltOS * NO OVCmÍC

Bucchi: pagamentos somente para o Clube de Paris

Reservas têm aumento

de US$ 200 milhões

Amanhã ê um dia excelente para co•
locar o dinheiro em caderneta de pou-
pança. Para quem está com recursos no
overnight, è hora de retirar do over. pôr
na poupança e ganhar mais dois dias dc
aplicação. A taxa dc juros que pode se
conseguir com essa simples^ mudança dc
ativo c superior a 2% ao mcs.

De acordo com especialistas de mer-
cado, o que acontece é que o dinheiro
colocado amanhã na poupança poderá
ser resgatado no dia 4 de setembro, que e
uma segunda-feira. Nesse dia. o poupa-
dor terá conseguido o IPC integral do
mcs dc agosto e mais 0,5% de juros,
tendo perdido apenas um dia de over-
night em setembro.

Ganhos — Acontece, que ao con-
seguir a inflação total dc agosto no dia 4
de setembro, o investidor acrescentara
esses ganhos ao que teve do dia Io ao dia

Brasília — As reservas cain-
hiais do pais registraram um cresci-
mento de USS 200 milhões nu últi-
ma semana, passando dc USS 6,3
bilhões para cerca dc USS 6.5 bi-
lhòes ate ontem, segundo revelou o
presidente interino do Banco Gen-
trai. Wadico Bucchi. Além da cen-
iralização dos pagamentos externos
no Banco Central, uma outra razão
teve forte influência sobre o aumen-
to no nivel das reservas: o fecha-
mento maciço das operações de
câmbio com exportações soja nos
últimos dias.

Bucchi informou ainda que o
Banco Central está liberando ape-
nas os pagamentos para o Clube dc
Paris, que deveriam ter sido efetua-
dos no final de junho. Ate ontem,
segundo ele. o Brasil já havia pago
50% dos USS 831 milhões em atra-
so. Os outros pagamentos, assim
como as remessas de lucros e divi-
dendos para o exterior, que foram
responsáveis pela saída dc mais de

4 de agosto no overnight. Ou seja, o
aplicador ganhou três dias de over refe-
rente a agosto, mais o IPC integral do
mês e só perdeu de aplicar um dia no
overnight cm setembro, podendo voltar
tranqüilamente para essa aplicação."Abrindo a poupança amanhã, cm
termos simples, o poupador terá ganho a
inflação toda do mês dc agosto c mais
dois dias de overnight", explica o analis-
ta dc investimento dc um banco estran-
geiro. Ele diz que essa jogada financeira é
interessante para todas as pessoas físicas,
independente dos juros altos do over, já
que parte dos ganhos reais desses aplica-
dores c consumida pelo imposto na fon-
te. Já as pessoas jurídicas — que não
recolhem IR na fonte sobre a rentabili-
dade acima da inflação — precisam fazer
as contas, estimando a taxa real prometi-
da pelo over para ver se vale a pena.

USS 2 bilhões do pais nos seis pri-
meiros meses do ano. também con-
tinuam suspensos.

O presidente interino do BC não
quis se manifestar sobre o paga-
mento de juros no valor de USS 2.3
bilhões que terá que ser feito aos
bancos credores privados em se-
tembro. Disse apenas que as nego-
ciações com o Fundo Monetário
Internacional (FMI), das quais o
Brasil depende para conseguir a li-
beraçào de cerca de USS 2 bilhões
da instituição e do Banco Mundial
para fazer os pagamentos, estão se
desenrolando de forma favorável.
Segundo cie. os dados sobre o de-
sempenho da economia levados pc-
lo secrctário-adjunto do Ministério
da Fazenda. Michael Gartenkraut.
ao bourJ do Fundo esta semana são
muito satisfatórios, o que pode
quebrar a intransigência do orga-
nismo em negociar com o governo
brasileiro.
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Bolsas caem

2,1% no Rio

e 0,8% em SP

A 
demissão dc toda a diretoria da
Caixa dc Previdência do Banco

do Brasil — Prcvi — devido i de-
núncia que estaria envolvida em opc-
rações irregulares, causou um grande
mal-estar para todo o mercado dc
ações. As Bolsas de valores ontem
fecharam em queda: o indicc Bovcs-
pa, que mede o comportamento das
67 ações mais negociadas em São
Paulo, fechou com desvalorização dc
2.1% e o IBV. termômetro do mexa-
do carioca, registrou um rccuo dc
0.8%.

¦\ manutenção das taxas do <» cr-
nmht praticamente no mesmo nivel
dc tcrça-lcira também contribuiu pa-
ra dcsistimular os negócios com
ações. "Os investidores estão recco-
sos dc aplicar agora quando há pers-
pectiva do overnight dar um bom ga-
nho real", explicou hcmando Há.
gerente dc Bolsa da Corretora Multi-
plic. Ele lembrou que não c apenas o
mercado de ações que está sofrendo
com a alta dos juros no curtíssimo
pra/o. O dólar c'o ouro também não
estão mostrando tendência de alta.

Como as bolsas estão caindo des-
dc o inicio desta semana, há quem
acredite numa recuperação para hoje
ou amanhã. "Sc não acontecer nada
de ruim o mercado poderá deixar de
cair um pouco", acredita Aloysio
Campcllo. gerente dc Bolsa da C orre-

tora Spinelli. Ele explica que gralica-
mente o indicc Bovespa pode cair
até a altura dos II mil 700 pontos
para depois alcançar 12 mil 100 pon-
tos.

O volume de negócios em São
Paulo, de NC/S 66 milhões, surprccn-
deu até mesmo os especialistas. -W
operações com Paranapanema PP
concentraram NCzS 12 milhões c
com Petrobrás PP chegaram a NCzS
5.4 milhões. No Rio o volume foi de
NCzS 27 milhões. Segundo fontes
do mercado, grandes investidores
compraram ontem Paranapanema cs-
perando que as bolsas subam nos
próximos ilias. Esta ação fechou cm
queda dc \6J%. negiviada a SC/S
161.50 o lote de mil ações no Rio

r—| ação Yotec preferencial ao
portador foi a que mais suliiu

de janeiro a julho deste ano. com
uma valorização de 2.789.57%.
Neste mesmo período a inflação foi
de 254.89%. Outras cinco ações
também registraram uma lucra-
tividade acima de 1.000% nos pri-
meiros sete meses do ano: Varig
pp, com 1.673.24%. Cruzeiro do
Sul, com 1.086.51%. Pettenati PP.
com 1.028,16%, e Luxma PI', com
1.002,90%. Em julho, a maior alta
foi registrada pela Nova América
P P, coni lucratividade de
350,78%. contra uma inflação no
mês de 28.76%. Em segundo lugar
veio Aeesita PP. com uma valori-
zação de 265.07%, seguida de per-
to pela Biobrás PP, com rentahili-
dade de 261.29%.

Juros altos — No overnight. as
taxas reais estão altas. Ao que parece, os
bancos estão apostando nisso e resolve-
ram intensificar a venda de Ccrtiliçados
dc Depósitos Bancários (CDBs) pós-fi-
xados. Ontem, tinha banco pagando até
52% de taxa real ao ano além da varia-
ção do BTN fiscal. "Para pagar isso no
inicio do mês. é sinal que o sistema ban-
eário espera que as taxas reais de juros
continuarão elevadas", diz. um diretor
financeiro de um banco de atacado. As
taxas do over ontem ficaram em 39.66%
e prometem ganhos nominais brutos dc
35.28% para este mês.

Nos mercados especulativos, o ouro c
o dólar não apresentaram movimentos
significativos. O dólar foi cotado a NCzS
3,60 para compra e NCzS 3.70 para ven-
da. enquanto o grama do ouro foi negò-
ciado a NCzS 46.20.

FBI descobre

fraude 
na bolsa

de Chicago
WASHINGTON — O secretário de

Justiça dos Estados Unidos. Richard
Thornburgh. anunciou ontem o indi-
ciamento de 46 operadores das duas
maiores bolsas de mercadorias do mun-
do: a Chicago Board of 1 rade (( BO T) e
a Chicago Mercantile Exchange (CME).

Thornburgh, o chcle do federal Bu-
reau of Investipations (FBI). William
Sessions, c alguns dos principais diri-
gentes das bolsas de Chicago, salienta-
ram que as acusações pesam exclusi-
vãmente sobre indivíduos e não sobre
as instituições.

Durante dois anos c meio agentes do
FBI disfarçados de comerciantes se in-
filtraram nas bolsas de Chicago para
descobrir as práticas ilegais dos opera-
dores. Segundo as primeiras inlorma-
ções. os acusados cometeram crimes
principalmente nos setores de transa-
ção com soja, com titulos do Tesouro
Federal, com o iene japonês e com o
franco suíço.

Recuperação — O indicc Dow
Joncs. representativo dc ações de empre-
sas industriais negociadas na bolsa de
Nova Iorque, apresentou ontem Ninais de
que começa a ~-e recuperar depois das
perdas de terça-feira, quando os in\es-
adores se assustaram com as estatij-
ticas refletindo uma grande desacele-
ração econômica.

A sessão de ontem foi encerrada com
alta de 16,31 pontos, chegando ao nivel
de 2.657,43 pontos. Foram negociadas
183 milhões de ações, tendo as altas
superado as baixas em K46 por 666. Um
total dc 478 titulos permaneceu sem
qualquer oscilação.

Bolsa de Valores de São Paulo
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Ego Trip sofre

GP BRASIL

Ego Trip, mon-
taria do líder da es-
tatistica de jóqueis
do Rio, Jorge Ri-
cardo, sofreu um princípio de cólica ontem
de manhã no centro de treinamento do
Haras Vale da Boa Esperança, em Itaipa-
va. e sua presença é duvidosa no Grande
Prêmio Brasil de domingo. O veterinário
da cudelaria, José Roberto Taranto, exa-
minou o filho de Sunset e diagnosticou
imediatamente o problema. Ego Trip foi
medicado, reagiu bem e à tarde não sentia
mais nada. Segundo o treinador João Ma-
ciei ficará em observação e se não houver
problema apronta amanhã.

¦ Jorge Ricardo voltou para o Rio deso-
lado. Estava esperançoso de uma grande
atuação de seu conduzido, segundo ele, um
p'otro em evolução e a cada corrida de-
monstrando um padrão de corrida melhor.
Ego Trip obteve a quarta colocação na
Trump Cup, sendo superado apenas por
Troyanos, Bat Masterson e Meu Gaúcho.
Ricardinho estava tão otimista, que apesar
da queda de Encartadeira e a conseqüente
fissura na omoplata, recuperou a forma
física com exercícios físicos diários : "Um

contratempo na semana da corrida diminui
íhuito a chance do cavalo, lamentou."

1 A melhor performance do castanho
treinado por João Maciel foi justamente
contra o favorito do Grande Prêmio Brasil
deste ano. Derrotou Troyanos. ano passa-
do, na disputa do Grande Criterium de
Potros, o Grande Prêmio Francisco
Eduardo de Paula Machado. Em sua últi-
ma apresentação, no Grande Prêmio Cru-
aeiro do Sul, o Derby carioca, obteve a
segunda posição para Meu Gaúcho depois
de lutar pela vitória em toda a reta

Mondesir — No centro de treinamen-
to de Faz.enda Mondesir, em Pedro do Rio,
os concorrentes as provas clássicas do final
de semana realizaram seus exercícios fi-
nais. Inscrita no Grande Prêmio Organiza-
çào Sul-Americana de Fomento Ao Puro
Sangue de Corrida, Fausse Monnaie, não
foi exigida no exercício de 1.000 metros em
7ls2/5. com muitas sobras em todo o per-
curso.

cólica mas melhora à tarde

Troyanos em ótima fase
Teresópolls — RJ — Fotos de Carlos Mesquita

O trabalho de Troyanos serviu para aumentar seu favoritismo [tara o

Graphus, destaque na serra

FRIBURGO, RJ — Enquanto
Treccia dava um show particular no
apronto cm Teresópolis. Graphus,
seu principal adversário no Grande
Prêmio Major Suckow, não fazia por
menos no centro de treinamento do
Haras Doce Vale. Conduzido por seu
treinador, o ex-jóquei Adail Oliveira,
assinalou 24s2 5 nos 400 metros, nu-
ma pista úmida, muito ruim para
tempos expressivos. Adail respeita a
ganhadora da Trump Plaza, mas
acredita na forra neste duelo entre os

dois melhores velocistas em atividade
no turfe brasileiro." Graphus sofreu contratempo
durante a disputa da Trump Plaza,
quando terminou em terceiro. F.ntrou
um cravo na ferradura e ele mancou
do casco. Não discuto as qualidades
de Treccia, mas cm condições nor-
mais meu cavalo tem que pelo menos
brigar com ela até o final."

Adail sempre teve sorte nas corri-
das em tiro curto. Gaúcho, começou
a carreira nas pencas e por três vezes
ganhou a mais tradicional do turfe do

sul, o Grande Prêmio Turfe Gaúcho.
Com Linda Yégua, Miss Araxá e
Hammesc derrotou os principais ve-
locistas da época. No Major Suckow.
obteve a segunda posição com Riad-
his.

"O campo do Major Suckow reú-
nc este ano velocistas de primeira
qualidade. Além de Treccia c Gra-
phus, existem outros concorrentes
que podem vencer sem causar surpre-
sa. Dalaba, Umitirus, Omrú e Guer-
ra."

TERESÓPOLIS, RJ — O cavalo
Troyanos, favorito do Grande Prêmio
Brasil, mostrou ontem de manhã no cen-
tro de treinamento do Haras Santa Ma-
ria de Araras, estar no auge da for-
ma. O apronto final para a importante
prova não foi forte, o craque não gosta
de forçar demais o ritmo nos treinos,
segundo o treinador Wilson Lavor, mas
deixou evidente que os 10 adversários do
próximo domingo dificilmente consegui-
rão vencê-lo. Fez 70s2/5 nos 1.000 me-
tros, derrotando por dois corpos o cava-
lo Tirol, que serviu de sparring no
cxercicio. Além de Troyanos, todos os
animais da coudelaria inscritos nos clás-
sicos aprontaram. O time do Haras San-
ta Maria de Araras está pronto para as
batalhas do final de semana.

Wilson Pereira Lavor não escondeu
o entusiasmo com a boa forma de Tro-
yanos. Admitiu que o tempo assinala-
do no treino não foi expressivo, mas
ressaltou que a raia está removida, devi-
do a grande quantidade de areia coloca-
da na pista semana passada. Lembrou
também que antes de vencer o Grande
Prêmio São Paulo, Troyanos trabalhou o
mesmo percurso em 71 s cravados: "A
gente precisa deixar alguma reserva no
cavalo que vai viajar para correr. É dife-
rente do animal alojado no prado que vai
apenas caminhar da cochcira até a raia
sem qualquer problema de transporte."

A tendência dos turfistas e profis-
sionais em apontar Troyanos como força
destacada não contagia Wilson Lavor.
Fie considera o páreo equilibrado, com o
que há de melhor no turfe nacional, e
destaca o paulista Ken Graf como o
maior obstáculo: "Ken Graf já mostrou
ser um cavalo de categoria. Sc conseguir
superar o desgaste da viagem pode dis-
putar a vitória. Carteziano, figo Trip,
Jack Bob e Gay Charm também podem
ganhar. Meu cavalo está tinindo e aos
quatro anos ficou muito mais amadure-
cido. Não se assusta tanto na pista. Vai
ser um páreo bonito. Não tem ninguém
melhor por ai."

O trabalho — Troyanos entrou na
pista ás 7h 15 conduzido pelo seu inse-
parável redeador. Vilmar. Ao seu lado,
como sparring — Troyanos nao se es-
força nos exercícios se estiver sozinho
—, o cavalo Tirol, que é muito ligeiro.
Os dois galoparam largo cm volta da

pista c sairam juntos da seta dos 1.000
metros. Tirol tomou a frente, mas Troya-
nos, apesar de estar preparado para per-
cursos de fundo, acompanhou bem per-
to. Fizeram 30s nos primeiros 400 metros
e 40s2/5 nos últimos 600 metros. Troya-
nos dominou Tirol nos 200 metros finais
c fugiu dois corpos de vantagem com
Vilmar tranqüilo cm seu dorso.

A vedete do clássico de domingo saiu
da raia caminhando lentamente c com
a respiração normal. Nem parecia ter
trabalhado. Só se alterou uma vez, quan-
do os fotógrafos presentes acionaram
suas máquinas ao mesmo tempo. Vilmar,
muito paciente, falou em tom reprovador
para Troyanos: "Calma amigo. Depois',I
de tantas vitórias você já deveria estar
acostumado com isso."

Wilson Lavor não conteve o sorriso.
Lembrou que os animais alojados cm
centros de treinamento estão acostu-
mados a paz e ao silêncio. Qualquer,
mudança na rotina os assusta: "Veja</
por exemplo, o caso do meu carro. To- -
do dia eu estaciono no mesmo lugar.
Outro dia. não sei bem porque, mudei
de posição. Foi o suficiente para alte-
rar tudo. Os cavalos, quando foram
trabalhar, ao avistá-lo fora do lugar de"
costume se atiravam para dentro. Quan-
do chove acontece o mesmo com as po-
ças d'água. Saltam toda vez que avistam
uma delas. Por isso. perdemos corridas
inesperadas no Jóquei. Lá existem muito
mais surpresas para eles."

Treccia dá show — Além de
Troyanos, todos os demais craques da
coudelaria, inscritos nos clássicos, rcali-
zarum os aprontes ontem de manhã!
Diobclla, muito nervosa, entrou na pista
bem cedo para evitar o movimento maior
de cavalos. Agradou no floreio de 55s
nos 800 metros. Viúva, companheira de
número, cravou 56s na distância. 1'ara a
milha internacional. Grande Prêmio Prc-
sidente da República, Trading Chance
cravou 54s e Tea For Me diminuiu para
53s4/5.

O destaque maior, no entanto, foi a
vclocista Treccia. A cada dia demons-
trando maior evolução, a égua argen-
tina impressionou com partida curta de
23s cravados nos 400 metros, com arre-
mate de primeira. Segundo o redeador
Vilmar: "Parecia ter levantado vôo nos
metros finais."

Marlaldo Araújo 1/8/89

Oniru e Umitirus, os azares

„ ... KMi f
Ricardinho Jicou desanimado

Um acaba de estabelecer novo
recorde (68s2/5) para os 1.100 me-
tros da pista do Tarumã, em Curi-
tiba. O outro venceu com impres-
sionante firmeza a última Copa
ANPC de velocidade. Hles são,
respectivamnete, Oniru e Umiti-
rus — os dois melhores azares do
Grande Prêmio Major Suckow. o
quilômetro internacional, marca-
do para o sábado. O campo, o
mais atraente das últimas edições
da prova, promete excelente espe-
táculo, onde dois animais deverão
dividir o favoritismo do públi-
co: Treccia e Graphus.

Filho de Silver c Fuga, Oniru.
sempre causa sensação por onde
anda, ou galopa. No final de 198S,
depois de boa campanha nas pis-
tas cariocas (quatro vitórias) foi
levado de volta para Curitiba, on-
de debutou no turfe. Com 5I5
quilos, o cavalo treinado por Ger-

vásio Fagundes esteve, posterior-
mente, em Cidade Jardim, para
correr o páreo de velocidade da
semana do GP São Paulo."Ele manteve a forma depois
de bater o recorde dos I.IOO me-
tros no Tarumã há cerca vinte
dias. Minha preocupação no mo-
mento é a baliza numero um, da
qual largará. Ele não é muito
ligeiro na partida, apesar de ter
acertado o pique em São Paulo",
diz Fagundes.

A melhora do tempo ajudou o
ex-jóquei a esquecer a baliza e tor-
cer por uma raia seca no domingo."Os 515 quilos de Oniru o prejudi-
cam um pouco na raia pesada,
embora, também tenha superado
esse problema na derrota para
Treccia", explica. Além de Trec-
cia, o treinador catarinense apon-
ta Graphus. Dalaba c Grumser
Vale — que mantém o recorde
para da distância na grama do Rio

—, como os principais adversa-
rios. "O cavalo sempre viaja bem c
acredito que estará entre esses nos
metros finais, quando a carreira se
decide", arrisca.

No último sábado de manhã, o
treino final de Umitirus nos 1.000
metros despertou a atenção de to-
dos os que foram ao Hipódromo.
O cavalo do Haras Renée mostrou
porque ganhou a Copa ANPC.
Percorreu a distância em 61 sl ,5.
marca considerada excepcional
marca.

O jóquei Luís Antonio Alves
ainda lembra a surpreendente vi-
tória do filho de Crown Bowler e
Niolon, a mais importante de sua
carreira profissional até o momen-
to. "Naquele dia ele não deu
chance ao adversários e pagou
mais de NCzS 4. Sua forma é óti-
ma e espero que repita a alua-
çào." O desempenho de Graphus aumentou confiança

Cânter
Ange Gardien — Um dos bons a/ares
no GP Major Suckow, Angc Gardien faz. hoje.

nge G
...i GP Maj - -
sua última partida preparatória para a prova. O
treinador Luis Duarte Guedes espera uma cor-
rida de reabilitação após o fracasso no GP
Cordeiro da Graça. O cavalo do Stud B.P.M.
Giants. que já superou Dalaba e Oniru em
confrontos anteriores, aprontará os 400 metros.

Do Say — No último treino para dispu-
tar o GP Major Suckow, o paulista Do Say
causou excelente impressão nos matinais. Mon-
taria de Edvaldo Rodrigues, o tordilho, vence-
dor de duas provas no Tarumã c cinco em
Cidade Jardim, passou os 600 metros em 34sl
5.
Stud Celta — Com as corridas de Olaf-
son. hoje. e DufTel, na milha internacional, no
sábado. Léo Cury encerra seu trabalho como
treinador dos animais do Stud Celta, que passa-
rão a responsabilidade de Édio Polo Couti-
nho. O treinador optou por redu/ir o plantei em
suas cocheiras para garantir maior dedicação a
cada um dos animais.
Presença — José Albano da Nova Mon-
teiro, presidente da comissão de corridas, foi ao
hipódromo, ontem cedo. checar os últimos pre-
parativos para o programa de abertura da se-
mana do GP Brasil, hoje. Em seguida, esteve na
escola de aprendizes para a cerimônia comemo-
rativa do terceiro aniversário de sua reabertura.
Movimento — Ao contrário dos anos
anteriores, quando muitos profissionais apare-
ceram para fa/er reconhecimento das raias de
grama e areia na quarta-feira, os matinais de
ontem na Gávea tiveram pouco movimento.
Leilão — O Haras Santa Ana do Rio
Grande realiza, amanhã, no Tatters.il do Jó-
quei. o seu tradicional leilão de potros Líder da
estatística de criadores. 32 potros do campo de
criação localizado em Bagé serão leiloados, com
destaque para os filhos Ghadeer, St. Chad,
Henn le Balafré. Janus II. Mogambo. Rasputin
II. Crying To Run c Gourmct.

Participam du cobertura
do GP Brasil F.dir Lima.
Paulo Gama e Paul Jlirgens

família

Jorge Garcia
é o sucessor
de Dendico

Sâo Paulo — Roberto Fauslino

SÃO 
PAULO — Ao encerrar

sua excelente carreira de jó-
quei, em 1971. para tornar-se um
eficiente treinador, o matogrossense
Dendico Garcia tinha bons motivos
para estar satisfeito: além de vencer
o GP São Paulo — sua última cor-
rida —. com Viziane, seu nome
continuava nas pistas. Seu filho,
Jorge Garcia, começava a montar."Foi mais por causa do Jorge
que decidi parar", recorda Dendi-
co. hoje com 57 anos. "Afinal, não
ficava bem que pai e filho concor-
ressem na mesma prova, o que fa-
talmente iria ocorrer. Sei como e
arriscado montar e, além disso, a
presença dele podia afetar meu ren-
dimento", explica. Na única corrida
que os dois fizeram juntos. Dendico
venceu, mas não conseguiu impedir
a preocupação com Jorge. "Ele já
estava montando bem. mas, para
um pai, o filho parece sempre uma
criança."

A familia Garcia não se comple-
ta com apenas dois membros turfis-
tas. O filho mais velho de Dendico.
Dendico Garcia Jr., o Diquinho,
embora não tenha sido jóquei — o
físico não permitiria, já que saiu ao
avó materno e é muito alto — aca-
bou seguindo a carreira de treina-
dor c hoje é responsável por Ken
Graf, o castanho que Jorge monta-
rá domingo no GP Brasil, na Gá-
vea, e é a grande esperança paulista
nos 2 mil 400 metros.

No ano passado. Ken Graf che-
gou em sétimo no GP Brasil. Ago-
ra. mais experiente aos seis anos de
idade e vindo de segundo para Tro-
yanos no GP São Paulo de maio, a
expectativa dos Garcia é de que
renda melhor. "Não se pode negar

Dendico Garcia (!'-¦) iniciou a tradição da família

o favoritismo disparado de Troya-
nos, mas numa corrida tudo po-
de acontecer. Sc a largada for boa,
estarei confiante", afirma Jorge.
Para o treinador Diquinho. o filho
de Henry Balafré e Kelerina está
muito bem preparado e pode fazer
sua melhor prova. "Com um páreo
vazio, ao contrário do ano passado,
quando havia 22 concorrentes e ti-
vemos o azar de cair na baliza 21,
será melhor para o Ken Graf. que
gosta de desmanchar no final", ex-
plicou.

A expectativa é a mesma, tanto
do proprietário do Hacas Scotland.
Humberto Scarano, quanto de
Dendico Garcia, embora o veterano
treinador trabalhe para o propne-

táno do Stud Rio Preto (que terá
Jigo. Poian e Ojantelle em outras
provas do programa do GP Brasil).
Dendico não esconde o desejo de
ver o filho Jorge repetir um feito
que ele próprio conquistou três ve-
zes seguidas: 1964 com Leigo e
1965 e 1966 com Zenabre. Para is-
so. ele confia nas qualidades de Jor-
gc que. aos 31 anos. já provou que
conhece do riscado ao ocupar o ter-
ceiro lugar nas estatisticas de efi-
ciência na última temporada do Jó-
quei Clube de São Paulo. "Acho
que ele corre melhor do que eu. no
meu tempo", garante Dendico."Ele não tem problema de peso, é
mais calmo e calcula melhor a tática
de corrida."

Hoje na Gávea

Nouvelle 
Cuisine, responsável pela

última derrota de Treccia nas pis-
tas cariocas, é a favorita do Clássico
Associação Latino-Americana de Jó-
queis Clubes, prova de abertura da se-
mana do Grande Prêmio Brasil. A prova,
em 1.200 metros, na pista de areia, vai
a-unir algumas das melhores éguas de
três anos e mais idade.

Irmã materna de La Musardiére, ga-
nhadora da prova em I9K7. Nouvelle
Cuisine venceu quatro provas na Gá-
vea em apenas cinco apresentações.
Atravessa fase espetacular de treinamen-
to e. recentemente, bateu o recorde no

trabalho de distância em Cordeiro, onde,
fica o centro de treinamento do Haras
das Estrelas com 52s nos SOO metros.

Ili llonney, representante do turfe
paulista, aparece como maior obstácu-
Io à favorita. IX' criação e propriedade
do Haras J. B. Barros. tem campanha
boa em São Paulo, onde correu 10 ve---
zes para vencer quatro corridas c obter- >
quatro segundos lugares. Iniciou a cam1'**
panha no Hipódromo do larunia. no
Paraná, onde venceu duas provas e obte-
ve a qu.irla colocação na Taça Pinheiro
de Ouro.
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1"> Páreo Concilio ¦ Blanquito ¦ Fast Flit
2° Piroo : Eclipse Lunar ¦ Saleta D Blue Word
3« Páreo Brava Celeste B Lastarria B Make Lyde
4* Páreo Bacalit ¦ Da-Le Cancha BI Ohening
6° Páreo Depositante D Orkan ¦ Dom Fidel
0o Páreo Nouvelle Cuisine ¦ Etilina 0 Hi Honney
7o Páreo Failassuf 0 Pankshin SI Nenuphar
8o Páreo Osiris 0 So Golden 0 Easy Gonnel
9° Páreo Olinto Bird ¦ Entalhado B Uabal
Acumulada: 2°6(Eclipse Lunar), 3°2(Brava Celeste)
e 6°2(Nouvelle Cuisine)
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Cólica não deve tirar Ego Trip do GP Brasil
v-* C J Fotos de Carlos Mesquita JL

Troyanos em ótima faseVitima de uma crise
de cólica no início da
noite de terça-feira, Ego
Trip — único cavalo ins-
crito no GP Brasil a ven-^^ggj^ggjj
cer o favorito Troyanos,
em 1988 —, já demonstrava sinais de ampla
recuperação ao caminhar, ontem à tarde,
na raia do centro de treinamento, em Itai-
pava. O veterinário José Roberto Taranto.
que diagnosticou a "sindrome de cólica ,
acredita que o contratempo sofrido pelo
animal não irá impedi-lo de participar da
prova.

Diretor-técnico do haras criador e pro-
prietário de Ego Trip, o Santa Ana do Rio
Grande. Taranto só deixou a região serra-
na no inicio da noite de ontem, após ver o
filho de Sunset e Scold caminhar normal-
mente pela raia. "Ele reagiu favoravelmen-
le à medicação e á lavagem intestinal, e as
20h comeu toda a ração . disse otimista.

Hoje. a montaria do líder da estatística
de jóqueis. Jorge Ricardo, deverá galopar
e, caso não sinta mais nada. aprontara
amanhã cedo para a carreira. "A cólica de
Ego Trip foi causada por uma fermentação
de seu regime alimentar, altamente energé-
tico, com grande produção de gases e ex-
pansão do cólon. Felizmente, conseguiu
reidratar-se bem. e acho que deverá supe-
rar o estresse e retomar o cronograma de
preparação para a corrida de domingo",
explicou o veterinário.

Principal causa mortis entre os eqüinos,
a eólica que atingiu Ego Trip teve prognós-
tico favorável por parte do veterinário, que
não descarta, contudo, a possibilidade de
sumirem, nas próximas horas, novos pro-
blemas com o castanho. Pessoalmente,
acredito que ele está fora de perigo e que
irá participar do GP no domingo, mas uma
cólica ò sempre uma caixa de surpresas .
ressalva.

Jorge Ricardo, que foi á Itaipava pela
manhã galopar Ego 1 rip, voltou desolado
com o que mu. Ele estava tão otimista com
uma boa atuação do potro. que apesar da
fissura do omoplata há algumas semanas,
ao cair de Encartadeira. recuperou a forma
física com exercícios diários: "Um contra-
tempo na semana da corrida diminui muito
a chance do cavalo", lamentou.

O trabalho de Troyanos serviu para aumentar seu favoritismo para o

Graphus, destaque na serra

lirasií

FRIBURGO, RJ — Enquanto
Trcccia dava um show particular no
apronto em Tcrcsópolis, Graphus,
seu principal adversário no Grande
Prêmio Major Suckow, não fazia por
menos no centro de treinamento do
Haras Doce Vale. Conduzido por seu
treinador, o ex-jóquei Adail Oliveira,
assinalou 24s2/5 nos 400 metros, nu-
ma pista úmida, muito ruim para
tempos expressivos. Adail respeita a
ganhadora da Trump Plaza. mas
acredita na forra neste duelo entre os

dois melhores velocistas cm atividade
no turfe brasileiro." Graphus sofreu contratempo
durante a disputa da Trump Plaza,
quando terminou cm terceiro, hntrou
um cravo na ferradura e ele mancou
do casco. Não discuto as qualidades
de Trcccia, mas cm condições nor-
mais meu cavalo tem que pelo menos
brigar com ela até o final.

Adail sempre teve sorte nas corri-
das em tiro curto. Gaúcho, começou
a carreira nas pencas e por três vezes
ganhou a mais tradicional do turfe do

o Grande Prêmio Turfe Gaúcho.
Com Linda Yégua, Miss Araxá e
Hammesc derrotou os principais vc-
locistas da época. No Major Suckow.
obteve a segunda posição com Riad-
his.

"O campo do Major Suckow reú-
nc este ano velocistas de primeira
qualidade. Além de Trcccia e Gra-
phus, existem outros concorrentes
que podem vencer sem causar surpre-
sa. Dalaba, Umitirus, Omrú e Guer-
ra."

TERESÓPOLIS. RJ — O cavalo
Troyanos, favorito do Grande Prêmio
Brasil, mostrou ontem de manhã no cen-
tro de treinamento do Haras Santa Ma-
ria de Araras, estar no auge da for-
ma. O apronto final para a importante
prova não foi forte, o craque não gosta
de forçar demais o ritmo nos treinos,
segundo o treinador Wilson Lavor. mas
deixou evidente que os 10 adversários do
próximo domingo dificilmente consegui-
rão vencê-lo. Fez 70s2/5 nos 1.000 me-
tros. derrotando por dois corpos o cava-
lo Tirol, que serviu de spurring no
exercido. Além de Troyanos, todos os
animais da coudelaria inscritos nos clãs-
sicos aprontaram. O time do Haras San-
ta Maria de Araras está pronto para as
batalhas do final de semana.

Wilson Pereira Lavor não escondeu
o entusiasmo com a boa forma de 1 ro-
yanos. Admitiu que o tempo assinala-
do no treino não foi expressivo, mas
ressaltou que a raia está removida, devi-
do a grande quantidade de areia coloca-
da na pista semana passada. Lembrou
também que antes de vencer o Grande
Prêmio São Paulo. Troyanos trabalhou o
mesmo percurso em 71 s cravados: "A

gente precisa deixar alguma reserva no
cavalo que vai viajar para correr. É dife-
rente do animal alojado no prado que vai
apenas caminhar da cocheira até a raia
sem qualquer problema de transporte."

A tendência dos turfistas e profis-
sionais em apontar Troyanos como força
destacada não contagia Wilson Lavor.
Lie considera o páreo equilibrado, com o
que há de melhor no turfe nacional, e
destaca o paulista Ken Graf como o
maior obstáculo: "Ken Graf já mostrou
ser um cavalo de categoria. Se conseguir
superar o desgaste da viagem pode dis-
putar a vitória. Carteziano, Ego Trip.
Jack Bob e Gay Charm também podem
ganhar. Meu cavalo está tinindo c aos
quatro anos ficou muito mais amadure-
cido. Não se assusta tanto na pista. Vai
ser um páreo bonito. Não tem ninguém
melhor por ai."

O trabalho — Troyanos entrou na
pista ás 7h 15 conduzido pelo seu inse-
parável redeador, Vilmar. Ao seu lado.
como sptirrint; — Troyanos 11.10 se es-
força nos exercícios se estiver sozinho
—. o cavalo Tirol, que é muito ligeiro.
Os dois galoparam largo cm volta da

pista c saíram juntos da seta dos 1.000
metros. Tirol tomou a frente, mas Troya-
nos, apesar de estar preparado para per-
cursos de fundo, acompanhou bem per-
to. Fizeram 30s nos primeiros 400 metros
c 40s2 5 nos últimos (>00 metros. Troya-
nos dominou Tirol nos 200 metros finais
e fugiu dois corpos de vantagem com
Vilmar tranqüilo em seu dorso.

A vedete do clássico de domingo saiu
da raia caminhando lentamente e com
a respiração normal. Nem parecia ter
trabalhado. Só se alterou uma vez, quan-
do os fotógrafos presentes acionaram
suas máquinas ao mesmo tempo. Vilmar,
muito paciente, falou em tom reprovador
para Troyanos: "Calma amigo. Depois
de tantas vitórias você já deveria estar
acostumado com isso."

Wilson Lavor não conteve o sorriso.
Lembrou que os animais alojados cm
centros de treinamento estão acostu-
mados a paz e ao silêncio. Qualquer
mudança na rotina os assusta: "Veja.

por exemplo, o caso do meu carro. To-
do dia eu estaciono no mesmo lugar.
Outro dia, não sei bem porque., mudei
de posição. Foi o suficiente para alie-
rar tudo. Os cavalos, quando foram
trabalhar, ao avistá-lo fora do lugar de
costume se atiravam para dentro. Ouan-
do chove acontece o mesmo com as po-
ças d'água. Saltam toda vez que avistam
uma delas. Por isso, perdemos corridas
inesperadas no Jóquei. Lá existem muito
mais surpresas para eles."

Treccia dá show — Além de
Troyanos, todos os demais craques da
coudelaria, inscritos nos clássicos, reali-
/.aram os aprontos ontem de manhã.
Diobclla, muito nervosa, entrou na pista
bem cedo para evitar o movimento maior
de cavalos. Agradou no floreio de 55s
nos 800 metros. Viúva, companheira de
número, cravou 56s na distância. Para a
milha internacional, Grande Prêmio Pre-
sidente da República, Trading Chance
cravou 54s e Tca For Me diminuiu para
53s4 5.

O destaque maior, no entanto, foi a
vclocista Treccia. A cada dia demons-
trando maior evolução, a égua argen-
tina impressionou com partida curta de
;3s cravados nos 400 metros, com arre-
mate de primeira. Segundo o redeador
Vilmar: "Parecia ler levantado vôo nos
metros finais."

Marialdo Araújo 1/8/89
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Oniru e Umitirus, os azares

4 *
Rir ardil tirou

/
desanima/Io

Um acaba de estabelecer novo
recorde (6Ss2/5) para os 1.100 me-
tros da pista do Tarumã, em Curi-
tiba. O outro venceu com impres-
sionante firmeza a última Copa
ANPC de velocidade. Eles são,
respectivamnete, Oniru e Umiti-
rus — os dois melhores azares do
Grande Prêmio Major Suckow. o
quilômetro internacional, marca-
do para o sábado. O campo, o
mais atraente das últimas edições
da prova, promete excelente espe-
táculo. onde dois animais deverão
dividir o favoritismo do públi-
co: Treccia e Graphus.

Filho de Silver e Fuga, Oniru,
sempre causa sensação por onde
anda, ou galopa. No final de 1988,
depois de boa campanha nas pis-
tas cariocas (quatro vitórias) foi
levado de volta para Curitiba, on-
de debutou no turfe. Com 515
quilos, o cavalo treinado por Ger-

vásio Fagundes esteve, posterior-
mente, em Cidade Jardim, para
correr o páreo de velocidade da
semana do GP São Paulo.

"Ele manteve a forma depois
de bater o recorde dos 1.100 me-
tros no Tarumã há cerca vinte
dias. Minha preocupação no mo-
mento é a baliza numero um, da
qual largará. Ele não e muito
ligeiro na partida, apesar de ter
acertado o pique em São Paulo",
diz Fagundes.

A melhora do tempo ajudou o
ex-jóquei a esquecer a baliza e tor-
cer por uma raia seca no domingo.
"Os 515 quilos de Oniru o prejudi-
cam um pouco na raia pesada,
embora, lambem tenha superado
esse problema na derrota para
Trcccia", explica. Alem de Trcc-
cia, o treinador catarinense apon-
ta Graphus. Dalaba e Grumser
Vale — que mantém o recorde
para da distância na grama do Rio

—, como os principais adversa-
rios. "O cavalo sempre viaja bem e
acredito que estará entre esses nos
metros finais, quando a carreira se
decide", arrisca.

No último sábado de manha, o
treino final de Umitirus nos 1.000
metros despertoij a atenção de to-
dos os que foram ao Hipódromo.
O cavalo do Haras Renée mostrou
porque ganhou a Copa ANPC.
Percorreu a distância cm 61 s 1 5.
marca considerada excepcional
marca.

O jóquei Luis Antonio Alves
ainda lembra a surpreendente vi-
tória do filho de Crown Bowler c
Niolon. a mais importante de sua
carreira profissional até o momen-
to. "Naquele dia ele não deu
chance ao adversários c pagou
mais de NCzS 4. Sua forma e óti-
ma e espero que repita a atua-
çào."

1 V* '

O desempenho de Graphus aumentou confiança

Cânter
Auge Gardien — Um dos bons azares
no Major Suckow. Ange Gardien faz, hoje,
sua ultima partida preparatória para a prova. O
treinador Luis Duarte Guedes espera uma cor-
rida de reabilitação após o fracasso no GP
Cordeiro da Graça. O cavalo do Stud B P M.
Gianls, que já superou Dalaba c Oniru cm
confrontos anteriores, aprontará os 400 metros.

Do Say — No ultimo treino para dispu-
lar o GP Major Suckow. o paulista Do Su\
causou excelente impressão nos matinais. Mon-
i.iria de Edvaldo Rodrigues, o tordilho, vence-
dor de duas provas no Tarumã e cinco em
Cidade Jardim, passou os 600 metros em 34sl/
5.
Stud Celta — Com as corridas de Olaf-
son. hoje, e Duffel. na milha internacional, no
sábado; Léo Cury encerra seu trabalho como
treinador dos animais do Stud Celta, que passa-
rão a responsabilidade de Édio Polo Couti-
nho. O treinador optou por reduzir o plantei em
suas cocheiras para garantir maior dedicação a
cada um dos animais.
Presença — Josc Albano da Nova Mon-
teiro. presidente da comissão de corridas, foi ao
hipódromo, ontem cedo, checar os últimos pre-
parativos para o programa de abertura da se-
mana do GP Brasil, hoje. Em seguida, esteve na
escola de aprendizes para a cerimônia comemo-
rativa do terceiro aniversário de sua reabertura.

Movimento — Ao contrário dos anos
anteriores, quando muitos profissionais apare-
ceram para fazer reconhecimento das raias de
grama e areia na quarta-feira, os matinais de
ontem na Gávea tiveram pouco movimento.

Leilão — O Haras Santa Ana do Rio
Grande realiza, amanhã, no Tattersal do Jó-
quei. o seu tradicional leilão de potros. Lider da
estatística de criadores. 32 potros do campo de
criação localizado cm Bagé serão leiloados, com
destaque para os filhos Ghadeer, St. Chad,
Henri le Balafré. Janus II. Mogambo. Rasputin
II. Crvine To Run e Gourmet.

Participam da cobertura
do (,l' llra*il F.dir Lima.
1'aulo (lama e l'aul ./urgem

Uma família dedicada ao turfe
Rfto Paulo — Roberto Fauslino

Jorge Garcia
é o sucessor
de Dendico

SÃO 
PAULO — Ao encerrar

sua excelente carreira de jó-
quei, em 1971. para tornar-se um
eficiente treinador, o matogrossense
Dendico Garcia tinha bons motivos
para estar satisfeito: além de vencer
o GP São Paulo — sua última cor-
rida —, com Viziane, seu nome
continuava nas pistas. Seu filho,
Jorge Garcia, começava a montar.

"Foi mais por causa do Jorge
que decidi parar", recorda Dcndi-
co. hoje com 57 anos. "Afinal, não
ficava bem que pai e filho concor-
ressem na mesma prova, o que fa-
talmentc iria ocorrer. Sei como c
arriscado montar e. além disso, a
presença dele podia afetar meu ren-
dimento", cxplicü. Nu única corrida
que os dois fizeram juntos, Dendico
venceu, mas não conseguiu impedir
a preocupação com Jorge. "Ele já
estava montando bem, mas, para
um pai, o filho parece sempre uma
criança."

A família Garcia não se comple-
la com apenas dois membros turfis-
tas. O filho mais velho de Dendico,
Dendico Garcia Jr., o Diquinho,
embora não tenha sido jóquei — o
Tísico não permitiria, já que saiu ao
avô materno e é muito alto — aca-
bou seguindo a carreira de treina-
dor e iioje é responsável por Ken
Graf. o castanho que Jorge monta-
rá domingo no GP Brasil, na Gá-
vea. e é a grande esperança paulista
nos 2 nul 400 metros.

No ano passado. Ken Graf che-
gou cm sétimo no GP Brasil. Ago-
ra. mais experiente aos seis anos dc
idade c \ indo de segundo para Tro-
yanos no GP São Paulo de maio. a
expectativa dos Garcia é de que
renda melhor "Não se pode negar

1

 
Dendico Garcia ( Ê) iniciou a tradição da família

o favoritismo disparado de Troya-
nos. mas numa corrida tudo po-
de acontecer. Se a largada for boa,
estarei confiante", afirma Jorge.
Para o treinador Diquinho, o filho
dc Henry Balafrc e Kelerina está
muito bem preparado e pode fazer
sua melhor prova. "Com um páreo
vazio, ao contrário do ano passado,
quando havia 22 concorrentes c ti-
vemos o azar de cair na baliza 21.
será melhor para o Ken Graf. que
gosta de deslanchar no final", ex-
plicou

A expectativa é a mesma, tanto
do proprietário do Haras Scotland,
Humberto Scarano, quanto de
Dendico Garcia, embora o veterano
treinador trabalhe para o proprie-

tário do Stud Rio Preto (que terá
Jigo, Poian c Ojantelle em outras
provas do programa do GP Brasil).
Dendico não esconde o desejo de
ver o filho Jorge repetir um feito
que ele próprio conquistou três vc-
zes seguidas: 1964 com Leigo e
l%5 e 1966 com Zcnabrc. Para is-
so. ele confia nas qualidades de Jor-
ge que. aos 31 anos. já provou que
conhece do riscado ao ocupar o ter-
ceiro lugar nas estatísticas de efi-
ciência na última temporada do Jó-
quei Clube de São Paulo. "Acho

que ele corre melhor do que eu. no
meu tempo", garante Dendico."Ele não tem problema de peso, é
mais calmo e calcula melhor a tática
de corrida."

Hoje na Gávea

Nouvelle 
Cuisinc, responsável pela

última derrota de 1 receia nas pis-
ias cariocas, c a favorita do Clássico
Associação Latino-Amcricana de Jo-
queis Clubes, prova de abertura da se-
mana do Grande Prêmio Brasil. A prova,
em 1.200 metros, na pista de areia, vai
reunir algumas das melhores éguas de
três anos e mais idade.

Irmã materna de Li Musardiérc, ga-
nhadora da prova cm 1987, Nouvelle
Cuisinc venceu quatro provas na Ga-
vea em apenas cinco apresentações.
Atravessa fase espetacular de treinamen-
to e. recentemente, bateu o recorde no

trabalho de distância em Cordeiro, onde
fica o centro de treinamento do Haras
das Estrelas com 52s nos SOO metros.

Ili Honncy, representante do turfe
paulista, aparece como maior obstácu-
lo â favorita. De criação e propriedade
do Haras J li. Barros, tem campanha
boa em São Paulo, onde correu 10 vc-
zes para vencer quatro corridas e obter
quatro segundos lugares. Iniciou a cam-
panha no Hipódromo do Tarumã, no
Paraná, onde venceu duas provas e obte-
vc a quarta eolocaçao na Taça Pinheiro
de Ouro.
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Concilio ¦ Blanquito ¦ Fast Flit
Eclipse Lunar H Saleta B Blue Word
Brava Celeste ¦ Lastarria ¦ Make Lyde
Bacalit ¦ Da-Le Cancha ¦ Ohening
Depositante ¦ Orkan ¦ Dom Fidel
Nouvelle Cuisine B Etilina B Hi Honney
Failassut O Pankshin D Nenuphar
Osirls B So Golden H Easy Connel

 oiinto Bird B Entalhado ¦ Izabal
Acumulada: 2°6(Eclipse Lunar) 3°2(Brava Celeste)
e 6°2(Nouvelle Cuisme)

1 • Páreo
2* Páreo
3° Páreo
4o Páreo
5» Páreo
6° Páreo
7o Páreo

Páreo
9° Páreo
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Esportes

Brasil tenta bi no vôlei 
juvenil femininoSâo Paulo — Roberto paustlno—. ...  , IÉ~ w«I' *'VY~ •'1Yr : »».Xv' ^ ' '
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Maratona do Rio

Mariúclia Moneró

LIMA — Em setembro de 87 a seleção brasileira juvenil
feminina de vôlei entrou para a história como a primeira equipe
a dar ao Çrasil um título mundial do esporte. Hoje, a historia
continua. As 20 horas locais (22h de Brasília), a equipe entra na
quadra do Coliseo Eduardo Dibos Demmeret para tentar ainda
mais: o bicampeonato. Jogando contra a forte seleção cubana, o
Brasil estréia no V Campeonato Mundial, que reúne mais 15
paises, na favorável condição de atual campeão, mas com a
incômoda obrigação de provar que è bom.

Nos dois que passaram desde a conquista do Mundial, na
Coréia, muita coisa mudou na seleção brasileira. O técnico
Marco Aurélio Motta, depois de cinco anos no comando das
divisões inferiores, demitiu-se pouco antes da convocação do
time para este Mundial. Em seu lugar, entrou Wadson de Lima,
que em dois meses e meio implantou seu estilo de trabalho,
armou o time titular e passou a confiar no bicampeonato.

Das 12 jogadoras que derrotaram a Coréia do Sul, diante dos
20 mil torcedores que incentivavam o time dentro de Seul,
apenas seis continuam na seleção: Fernanda, Kerly, Simone,
Márcia Fú. Fátima e Ana Paula. Outras cinco — Ana Moser,
IX-nise. Karla, Cilene e Ana Maria Volponi —, estouraram a
idade limite para o juvenil, de 20 anos. Apenas Ingrid foi
desConvocada."A estréia do Brasil é mais do que um jogo de primeira
rodada. A partida contra Cuba è decisiva para a disputa do
primeiro lugar da chave B, que tem ainda Venezuela e Formosa.
As cubanas estão dispostas a recuperarem o titulo que lhes
pertencia e foi parar nas mãos do Brasil. Para isso. a equipe se
reuniu há seis meses e disputou 60 partidas internacionais. Entre
ela, cinco contra o Brasil.

O técnico cubano Jorge Perez Vento é um dos que acreditam
que o joco de hoie será um grande duelo. "Brasil e Cuba será
uma llnai adiantada. Acredito que o vencedor será. com certeza,
um dos finalistas do Mundial. Para tentar a vitória. Jorge já
escalou seu time com Maria Cardcnas, Maira herrer. Soma
Lescaille. Reela Bell. Magali Carvejal e Del Saavedra. O time
cubano se destaca por seu forte ataque e eficiente bloqueio. A
média de idade da equipe é de 17 anos. mas, o objetivo maior do
técnico Jorge Perez é preparar seu time para conseguir a medalha
de ouro dos Jonos Olímpicos de Barcelona, na Espanha, em
1992.

Wadson Lima lamenta uue. ao contrário das cubanas, as
brasileiras não tenham jogado um bom número de amistosos
antes do Mundial. Das scís remanescentes do time campeão de
87, três são titulares hoje. Fernanda Vcnturini é a capita,
desempenhando função diferente: atualmente, ela é a levantado-
ra da equipe, enquanto Simone Stonn fica na reserva. Kerly dos
Santos toga pelo meio da rede e Márcia Fú deixou o meio para
atuar pela ponta. O time e completado por Ana Fia via. Filó e
Fátima.

Para Wadson. a principal virtude do time brasileiro é a força
no ataque, enquanto a maior deficiência continua sendo o passe

a parle defensi-
\a. "O nível da
competição sera
muito bom. Vá-
nas equipes estão
em iguais condi-
çôes de chegar ao
título, entre elas o
Brasil. Mais do
que a técnica, vai
pesar, na hora de
decidir, a tranqui-
lidade e a condi-
çào psicológica
de cada equipe",
afirmou.

Jogos de hoje

Uma
13h30 — Formosa » Venezuela
15h30 — China x México

Itália x Peru
Cuba * Brasil

16M -
:oh ¦

Arequipa
14h — Japão x Colômbia
16h — Porio Rico x Umào Soviética
18H30— Canadá x Espanha
20H30 — CorCia x Argentina

Grupos

Lima e Arequipa

vêem as seleções
A cerimônia de inauguração do \ Campeonato Mundial

Juvenil Feminino de Vôlei será as l~h locais (19 de Brasília),
mas a festa já estará começada. A partir das I3h serão
disputados os dois primeiros jogos da competição: Formosa x
Venezuela, em Lima, e Japão x Colômbia, cm Arequipa. São
16 paises que. divididos em quatro chaves de quatro seleções,
tentam obter uma das três primeiras colocações dentro
do grupo, o que garante passar para a próxima fase c
continuar na luta pelo titulo de campeão, que sera disputado
no dia 13.

No sábado, após três rodadas eliminatórias, os do/e
semi-finalistas serão conhecidos e agrupados, seis a seis. cm
i!uas chaves. Os classificados do grupo A enfrentam os do C.
em Lima. enquanto os de B e I) jogam cm Irujillo.
O primeiro de um grupo jogará, então, com o segundo do
outro e os vencedores destes jogos farão a final.

Das 16 seleções, quatro estão sendo apontadas como
favoritas: Coréia do Sul. C uba. União Soviética c Brasil.
As peruanas, que formam uma das mais poderosas seleções
adultas da atualidade, não parecem ter força para disputar a
final. O fato de jogarem em casa. com o apoio de uma
fanática torcida, não as deixa, no entanto, inteiramente afas-
tadas da briga pelo titulo.

O favoritismo do Brasil é baseado no titulo conquistado,
cm 87. no último Mundial, em Seul. As jogadoras são
muito procuradas e todos querem saber como esta a equipe.
Mss. parecem mesmo é querer ver para crer. Algo como
esperar que a seleção brasileira prove que sua vitória anterior
não aconteceu por acaso. A no\a geração do vôlei feminino
do" Brasil tem de vencer para provar que títulos não a
espantam.

A Coréia do Sul. com uma equipe inteiramente renovada,
quer superar a derrota do último mundial. As corea-
nas foram as primeiras a chegar ao Peru, oito dias antes da
estréia, trazendo, inclusive, uma jogadora com idade acima
do permitido. Azar coreano: a atleta foi desclassificada e a
seleção so tem 11 jogadoras para disputar o Mundial.(MM!

Grupo Grupo B
China Cuba
lt£lia Formosa
penj Venezuela
M6xico Brasil
GrupoC Grupo D
Japao Co,6ia d0 Sul
CanadA Porl° Rlc0
Espanha Un,So Sovifetica
Colombia Argentina

/

Largadinh.as

Hortcnda está um pouco abaixo do peso e preocupa o preparador físico Pednnho

Basquete 
feminino pronto para

disputar uma vaga no Mundial

SÂO PAULO — Embora ainda te-
nha que promover trés dispensas no gru-
po de 15 jogadoras que convocou para a
Copa América — o que fará hoje após o
jogo-treino contra um combinado pau-
lista — o técnico Antonio Carlos Vcn-
dramini deu como concluída a fase de
treinamentos da seleção feminina de bas-
quetc que estreará domingo á noite con-
ira o México. "O que poderíamos fazer
já foi feito. Agora, é só esperar que a
equipe renda o que pode e consiga ficar
entre as quatro que vão ao Mundial",
comentou.

Além do jogo-treino de hoje, Vendra-
mini espera acertar um amistoso amanhã
contra a Argentina, quando laria os últi-
mos testes dos esquema táticos testados
nos últimos 40 dias. As jogadoras são
praticamente as mesmas que tem partici-
pado das últimas seleções dirigidas por
Maria Helena Cardoso, porém o novo
treinador acredita ter conseguido apri-
morar a velocidade da equipe, os siste-

Dois líderes do

mundial chegam

para Motocross
SÃO PAULO — Campos do Jordão

recebe hoje os pilotos estrangeiros que
disputarão, no domingo, a etapa brasilei-
ra do Mundial de Motocross 125cc. O
principal grupo de competidores desem-
barcou ontem pela manhã no aeroporto

¦ internacional de Cumbica, Guarulhos. A
tarde, os pilotos tiveram uma folga, que
aproveitaram fazendo compras no Shop-
ping Center Morumbi. na Zona Sul de
Sâo Paulo. Chegaram ontem o líder do
mundial, o norte-americano Parker

I rampas, que corre pela Itália, com uma
KTM. e o vicc-lider, o italiano Alessan-
dro Puzar, da Su/uki.

Trampas declarou que pretende apro-
veitar a sua boa fase para garantir o
titulo do mundial nas trés etapas que
restam (Brasil. Argentina e França). E
acredita na vitória no domingo na pista"Sobre as Nuvens", de 1.750 m de exten-
são. em Campos do Jordão.

Ainda faltam chegar quatro pilotos
estrangeiros, que se atrasaram devido a
problemas de conexão nos vôos da Furo-
pa. Hoje é esperado o inglês James Dobb
(Honda). Amanhã devem chegar Mike
Healey (KTM), terceiro colocado no
Mundial; o inglês Bob Moorc (KTM),
quarto colocado, que corre pela Alemã-
nha. e o norte-americano Rick Ryan.

O presidente da Confederação Brasi-
leira de Motociclismo Alfredo Rómulo
Tombucci anunciou que as motos dos
pilotos estrangeiros foram liberadas on-
tem mesmo pela alfândega e seguiram de
caminhão para Campos do Jordão.
Amanhã, a pista estará aberta para mon-
tagem e acerto das máquinas, que terão
uma regulagem especial na carburaçâo
para se adaptar á altitude de 1.800 me-
tros de cidade No sábado, acontecem
treinos livres e cronometrados c no do-
mingo a prova oficial, com duas baterias,
ás 12h45 e ás I5hl5.

mas de marcação, inclusive individual e o
relacionamento entre as atletas.

Fie aguarda para hoje a chegada da
ala Janeth, que esteve na seleção juvenil c
foi a segunda ccstinha do mundial da
Espanha, no qual o Brasil se classificou
em oitavo lugai As informações são de
que a jogadora está em boa forma física e
apenas precisará algumas horas de des-
canso. Quanto ás demais, a pivô Ruth
está praticamente recuperada de um
lombalgia c apenas a armadora Nádia
ainda se ressente de uma contratura na
coxa e fará testes hoje, mas não preocu-
pa.

As atenções especiais do preparador
físico Pedro Roberto de Souza, o 1'edri-
nho, são para as duas estrelas do time.
Horténcia e Paula. A ccstinha brasileira
esta com o peso abaixo do normal —
apenas 5^ quilos, quando o ideal seria
pelo menos 61 — e Pedrinho espera que

Pr o st consegue

fazer o melhor

tempo na Itália
BOLONHA. Itália - O francês

Alain Prost marcou o melhor tempo dos
testes que quatro equipes — McLaren,
Ferrari. March e Eurobrun fazem
cm Imola, visando a próxima prova do
Campeonato Mundial de Fórmula 1.
dia 13. em Budapeste Ele deu 33 uiltas
e fez a melhor em Ini27s71), tempo bem
inferior ao de Ayrton Sen na, também
com McLaren, antes do (iP de San
Marino. cm abril Im25s333.

Com a Ferrari <>40 equipada com mo-
tor nino. o austríaco Cicrhard Berger
percorreu 3S voltas e a mais veloz toi
em 1 ni29sl)4 Gregor Foitck, com Furo-
brun, fez lm33s e o brasileiro Maurício
Gugelmin.com March, Im35s77.

Moreno O mau resultado no
Cirande Prêmio da Alemanha, levou a
Rial. que conseguiu ficar fora da pre-
qualificação pelo quarto lugar conquis-
lado por Christian Danner em Phoenix.
a prometer conseqüências imediatas. A
escuderia alemã já tinha dado um ulli-
mato a Volker Weidler para mostrar
alguma capacidade até o Gl' da Htm-
gria e, agora, parece propensa a redu-
/ir esse prazo. Roberto Moreno foi con-
vidado a passar para a equipe c outros
pilotos lambem estão sendo sondados
para possível transferência ainda esta
semana.

AFP •
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Prost mostra disposição

ela não seja forçada — pela tabela — a
jogar muito seguidamente. "Ela come
muito bem. mas tem sentido muito os
últimos treinamentos", explicou. Paula,
ao contrário, está com 70 quilos c deve-
ria pesar um pouco menos mas, cm seu
caso, isso não seria aconselhável por cau-
sa do tratamento intensivo que tem feito
no joelho operado c que aumentou sua
massa muscular.

Sobre os três cortes que efetuará do
elenco esta tarde, Vendramini preferiu
não adiantar nada, já que sempre existe a
possibilidade de uma contusão mais gra-
ve no jogo-treino. Mas tudo indica que
estarão entre cinco jogadoras as laterais
Ana Lúcia e Ana Regina; as pivôs Car-
men e Simara c a armadora Maria Angé-
lica. A primeira delegação estrangeira, a
Argentina, chegara hoje, enquanto a
maioria — EUA, Cuba, C anadá, México
e peru _ é esperada amanhã. A Repú-
blica Dominicana só chegará no sábado.

Fioriiii vence

Marcelino no

tênis em Lins

SAO PAULO - Comprovando que
não consegue jogar bem em quadras de
saibro, o baiano Danilo Marcelino, ca-
beça-de-chave número 1. não passou da
primeira rodada do Garavelo Open. tor-
neio internacional com l SS 25 mil em
prêmios, que está sendo disputado cm
Lins Ele foi eliminado pelo Irancês Mi-
chele Fiorini por 6 4 e 6 3 Danilo ficou
tão abatido com a derrota que esta pen-
sando em não jogar o Ouro t ard Open,
na próxima semana, em São Paulo.

Mais dois cabeças-de-chavcs foram
eliminados: Ivan Kle\. o oitavo que
perdeu para Otávio Delia, vindo do
(jualifying por I 6, 6/3 e 6 3. na comple-
mentação da primeira rodada; e Ale-
xandre Hoccvar, quinto pré-classifica-
do, vencido por Nelson Aerts, que só
entrou na chave com um wild-card (con-
Miei. por 7.5 e 6 3, em jogo válido
pela segunda rodada. Outro qualijxtcr
a vencer ontem foi o chileno Felipe
Rivcra. que derrotou o experiente José
Amin Daher por 7/5 e 6/4.

Mais três jogos completaram a pri-
meira rodada do Garavelo Open. adia-
da para ontem por causa das chuvas:
David Macphcrson (Austrália) 1 6. 6 3
e 6 4, Ricardo Camargo; Mário Favares
6 2 e 7/6, Roberto Jabali; e Maurício
Hadad (Col) 6/2 e 6 4. Rodrigo Barnabé.
pela segunda rodada, Jaime Oncins vcn-
ceu o argentino Gustavo Garizzio por
4'6,6 2e6 0;eGabriel Markus, também
argentino, eliminou o americano Cary
Cohenourpor7 5 e 6/3.

O argentino Horácio de La Pena,
campeão do Grand Pnx de Horença
deste ano, confirmou ontem sua parti-
cipação no Aberto da República, to-
rcio com US 75 mil prêmios a ser dis-
pulado cm Brasília, de 14 a 20 dc
agosto. A competição sera em quadras
que estão sendo construídas na Espia-
nada dos Ministérios.

Dopillg — Ainda não foi resolvido o problema do exame
anti-doping do Mundial Tudo porque o Peru não pos-
mu nenhum laboratório capaz de realizar os testes necessa-
nos. A única saída seria mandar os exames para serem
realizados no Brasil, o que demoraria tempo demais.

Troféu — O Troféu Prensa Latina será entregue á l ede-
ração Peruana de Vôlei, por sua seleção adulta ter sido
eleita a melhor de H8 pela imprensa continental. A eleição foi
em <lc/embro, mas a entrega do troféu foi adiada paraa
coincidir com a data do Mundial.

Segurança — Além do policiamento normal, as auiori-
dades peruanas destacaram I ^OU agentes especiais para
c uidar da segurança dos atletas durante lodo o mundial. Sem
muito alarde, os peruanos não querem que o grupo terrorista
Sendero 1 uminoso tenha a chance de provocar qualquer
mcidenic
Gordinha — Na relação das atletas mais jovens, mais

;,_ts niais altas eis. a atacante brasileira Márcia Fú 
p( me,r„ ju23r < >m >cus #7 kg, (oi revelada a

Cllrda da competição As mais jovens são
j Herrera .!c ( una. e 1 ladia Rnas, da Colômbia.

„. |4 -v i:, .iJtjJ são a peruana Sara Duarte e a
•.etuvuc..ina M tnana Court«>is v, m lm9-

JB

Idéias

Os livros,
os autores,
as tendências
culturais.

OSWALDO BRANDÃO

A Diretoria da Confederação

Brasileira de Futebol, associando-se

ao pesar pelo falecimento do seu

ex-técnico OSWALDO BRANDAO,

convida familiares, amigos e

desportistas para a missa 
que 

fará

celebrar em sua memória, às

11 horas do dia 4 de agosto,

na Igreja de N. S. da Conceição

e Boa Morte (Rua do Rosário,

esquina da Av. Rio Branco).

Combate ao fumo

inspira corrida

m

Um 
dia depois da Ma-

ralona do Rio, 800
corredores largam na Del-
fim Moreira (Posto 12) c sc-
guem em direção ao Leme,
cumprindo um percurso dc 8 mil metros. A corri-
da c um reforço às atividades que acontecerão cm
todo o pais para assinalar o Dia Nacional de
Combate ao Fumo. 27 de agosto. Aqui no Rio, é a
Secretaria de listado de Saúde que está organizan-
do a prova 

"Largue o cigarro correndo", que vai
utilizar toda a estrutura logística de chegada da
maratona corrida no sábado.

E nessa-infra-estrutura da Maratona do Rio. a
própria Secretaria dc Saúde participa ativamente.
O secretário José Noronha acredita que a partici-
pação cm corridas é uma forma de manter a
saúde. E sua secretaria, por isso mesmo, está
montando c povoando um mini-hospital de
100nr, que vai ser operado no final do Leme.

Para a corrida de domingo, as inscrições po-
dem ser feitas na Douglas Produtos Naturais
(Luis dc Camões, 98): Avat (Professor Eurico
Rabelo s n° - portão 18 - Maracanã) c AABB
(Haddock Lobo, 227). Todos os participantes re-
cebcm camisetas grátis.

Falando em camisetas, c preciso lembrar que
as da Maratona do Rio estão sendo patrocinadas
pela Nike-Canalonga. Serão muito bonitas - sem
qualquer exagero. Há razões para toda essa aten-
ção. O desejo c que os corredores realmente as
utilizem na prova. Tanto que aqueles que estive-
rem vestindo a camiseta oficial concorrerão a uma
passagem Rio-Nova lorque-Rio para participa-
ção na maior maratona do mundo.

Quem não tiver sido sorteado pode entrar em
contato com a Blumar Turismo (255-6692), que
está formando grupo de corredores para levar à
prova. Até 15 dc agosto, a Blumar aceita reservas
cm seus pacotes especiais para maratonistas c
acompanhantes, com preços e facilidades.

Domingo, ás 7h30, com largada do Leme e 32
quilômetros pela frente, c dia de nova C linica
Caxamhu da Maratona do Rio. As clinicas estão
mais motivadas com a aproximação da prova. E é
hora, também, dc pensar no jantar de massas da
Kiforno. Assim como as demais festividades da
Maratona do Rio, ele vai acontecer na Discoteca
Columbus. às 19h do dia 25. A Sports & Marke-
ting está vendendo número limitado dc convites a
NC/.S 15. A premiação da Maratona será ás 20
horas do dia 27. com sorteio de pares do tênis
Nike Air, dos patinetes da Esporte Mancro e da
passagem para Nova Iorque.

Jogo adiado — A greve de ônibus, deflagrada ha don<
dias. e a chuva forte que caiu ontem pela manhã na capitais
baiana fizeram com que as diretorias de Bahia e \ itónâ"
adiassem o clássico que os dois times fariam ontem á noi-:.
te, na Fonte Nova, pelo quadrangular decisivo do quarto^
turno do Campeonato Baiano. 3
Pernambuco — Oito dias depois dc terem iniciado a*
decisão do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Náuti»"
co voltam a se enfrentar hoje, às 21h. no estádio do Arruda?*
pela terceira partida da série melhor de quatro pontos^
que decidirá o titulo de 1989. Nos dois primeiros jogos houve^
empate c quem vencer hoje será o campeão. Se houver.^,
empate, a decisão fica adiada para domingo.
Minas — O América Mineiro conseguiu uma arma •
importante em sua luta para retornar á condição de grau-
dc equipe do futebol brasileiro: a posse do Estádio lndepen-
dência, pelos próximos 30 anos. O acerto foi leito, ontem,
entre as diretorias do América e do Sete de Setembro, pro-
prietário do tradicional estádio, que ocupa uma área dt 12 nul
metros quadrados no bairro do Horto, próximo ao centro
desta capital.
Milton — Ao retornar das férias no Brasil, o meio campo
Milton garantiu que vai permanecer no Como e acabou,
de vez, com a serie de boatos sobre um possível conflito entre '
ele e o clube italiano, decorrente de seu rebaixamento para .1
2' divisão do Campeonato Italiano. Considerado um dos me-
lhores jogadores estrangeiros, em sua primeira temporada nu_
futebol italiano, Milton tem contrato com o Como até 1991 e>
afirma: "Não me sinto um jogador de segunda diusào, maw
vou cumprir com meu contraio. O Como anunciou a venda
do sueco Dan Corncliusson ao Wctlingcn. da Suíça
Basquete — Pelo 23° Campeonato Sul-americano de
Clubes Campeões, o Trotamundos, da Venezuela, venceu, na
noite de terça-feira, o Sírio por 109 a 95, após perder o
primeiro tempo por 43 a 51. Caso vença hoje o Olimpia, do .
Paraguai, a equipe venezuelana conquistará o bicampeonato..
Ginástica — O tricampeào olímpico de ginástica Dmi-
tn Bilozcrchev. 22 anos, foi expulso da equipe soviética que,
disputará o Campeonato Mundial, por ter sido encontrado
bêbado, informou o jornal Soviciski Spori. Bilozerchev se
envolveu com o álcool ha quatro anos, depois de um acidente
automobilístico, no qual dirigia bêbado, e que deixou sua
carreira ameaçada. Bilozerchev e \ ladinnr Gogoladze, este
desligado também por embriaguez, segundo o jornal exerciam
"uma corrupta influência sobre os demais integrantes da
seleção". ^
Recordes — Dois novos recordes mundiais de ciclismo -
foram fixados ontem, em Moscou, durante o Campeonato
Soviético: Alexandre Kinchenko. no quilômetro contra o'
relógio, com lm02s!00 (o anterior era do australiano Martin
Zinnikòmb, com Im02s823) e Erika Salumiaé. nos 200m, em .
pista coberta, com Ilsl7 (o anterior era dela mesma, com

1 Is2l)
Maior oferta — O americano Greg LeMond, que
venceu a Volta Ciclistica da França, recebeu proposta de I,
milhão 100 mil dólares para deixar a equipe belga ADR e
correr pela americana 7-Eleven. A se confirmar, LeMond sera,
o ciclista mais bem pago do ciclismo. Atualmente, os mais
bem pagos são o irlandês Sean Kelly e o espanhol Pedro
Delgado, que recebem SOO mil dólares.
Natação — No primeiro dia de competições do Cam-
peonato de Natação dos Fstados Unidos, iniciado segunda-
feira, foram estabaleeidas duas melhores marcas do ano: nos -

1.50Òm, livre, feminino, com Julie Kole. que fez a distan-
cia cm 16ml4sl2: e nos 800m, livre, masculino, com Daniej
Jorgenscn. que venceu com 7m56s6l.
Golfe — Os melhores golfistas brasileiros e de outros 10-
paises disputam de hoje a domingo, no São Paulo Golf
Club. os dois torneios amadores dc melhor nivcl técnico da
temporada: o Vang Classic Torneio Internacional por Fqui-
pes, e a Chase Manhattan Cup,Torneio Aberto Amador do
Brasil. Os irmãos Rafael Barcellos c Antônio Barcellos. res-
pectivamente os dois mais bem classificados no ranking
amador brasileiro, estão entre os fav oritos dos dois torneios.
Seus principais adversários deverão ser Colin Woods. cam-
peão em 198S e F.ric Antderson. que jogam por universidades
americanas e estão passando ferias no Brasil Colin e Frtc
formam a equipe Brasil B. que tenta o bicampeonato nó
Varie Classic. I

J
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Brasil tenta bi no vôlei 
juvenil feminino— ¦ V/»'*--' %J Sâo Paulo—Roberto Fau

 • ¦ ;ppitk:¦: : ,Àtát

Maratona do Rio

Mariúcha Moncró

LI \1A — Em setembro de 87 a seleção brasileira juvenil
feminina de vôlei entrou para a história como a primeira equipe
a dar ao Brasil um titulo mundial do esporte. Hoje, a historia
continua. As 20 horas locais (22h de Brasília), a equipe entra na
quadra do Coliseo Eduardo Dibos Demmeret para tentar ainda
mais: o bicamnconato. Jogando contra a forte seleção cubana, o
Brasil estréia no V Campeonato Mundial, que reúne mais 15
países, na favorável condição de atual campeão, mas com a
incômoda obrigação de provar que é bom.

Nos dois que passaram desde a conquista do Mundial, na
Coréia' muita coisa mudou na seleção brasileira. O técnico
Marco Aurélio Moita, depois de cinco anos no comando das
divisões inferiores, demitiu-sc pouco antes da convocaçao do
ume para este Mundial. Em seu lugar, entrou Wadson de Lima.
que em dois meses e meio implantou seu estilo de trabalho,
armou o time titular e passou a confiar no bicampconato.

Das 12 jogadoras que derrotaram a Coréia do Sul. diante dos
">0 mil torcedores que incentivavam o time dentro de Seul.
apenas seis continuam na seleção: Fernanda, Kerly. Simone.
Márcia Eu. Eátima e Ana Paula. Outras cinco - Ana Moser.
Denise, Karla. Cilene e Ana Maria Volponi —. estouraram a
idade limite para o juvenil, de 20 anos. Apenas lngnd loi
desconvocada. ... t „

A estreia do Brasil e mais do que um jogo de primeira
rodada A partida contra Cuba é decisiva para a disputa do
primeiro lugar da chave B. que tem ainda Venezuela e Formosa.
As cubanas estão dispostas a recuperarem o titulo que lhes
pertencia e foi parar nas mãos do Brasil. Para isso. a equipe se
reuniu há seis meses c disputou 60 partidas internacionais. Lntrt
ela. cinco contra o Brasil. ,

O técnico cubano Jorge Perez Vento e um dos que acreditam
que o jogo de hoje será um grande duelo. "Brasil e Cuba será
uma final adiantada. Acredito que o vencedor será. com certeza,
um dos finalistas do Mundial" Para tentar a «tona. Jorge ja
escalou seu time com Mana Cardenas, Maira Eerrer. Soma
I eseaille Reela Bell. Magali Carvqal c Del Saavedra. O time
cubano se destaca por seu fone ataque e eficiente bloqueio. A
média de idade da equipe é de 17 anos. mas. o objetivo maior do
técnico Jorge Pere/ e preparar seu time para conseguir a medalha
de ouro dos Jogos Olímpicos de Barcelona, na bspanna. em
1992.

\\ adson 1 ima lamenta que. ao contráno das cubanas, as
brasileiras não tenham jogado um bom numero de amistosos
antes do Mundial. Das seis remanescentes do time campeao de
S7 três são titulares hoje. Eernanda Ventunm e a capita,
desempenhando função diferente: atualmente, ela e a levantado-
ra da equipe, enquanto Simone Stonn fica na reserva. Kerls dos
Santos joga pelo meio da rede c Márcia Eú deixou o meio para
aluar pela ponta O time é completado por Ana Havia, rilo e
Fátima.

Para Wadson, a principal virtude do time brasileiro c a torça
no ataque, enquanto a maior deficiência continua sendo o passe

a parte defensi-"O nível da
competição será
muito bom. Vá-
nas equipes estão
cm iguais condi-
çòes de chegar ao
titulo, entre elas o
Brasil Mais do
que a técnica, vai
pesar, na hora de
decidir, a tranqui-
luiade e a condi-
çào psicológica
de cada equijx:".
afirmou

Jogos de hoje

Uma
13h30 — Formosa * Venezuela
15h30 —Ch.nax México
18h — lialia * Peru
20h — Cuba * Brasil

Arequipa
I4h — Japào * Colômbia
15b _ Porto Rico * Uniào Soviética
18M30 Canadá > Espanha
20h3G - Coréia * Argenlina

Grupo A
China
Itália
Peru
México
Grupo C
Japão
Canada
Espanha
Colômbia

Grupo B
Cuba
Formosa
Venezuela
Brasil
Grupo D
Coréia do Sul
Porto Rico
União Soviética
Argentina

PWmaflRr w

|í fá&à • §
,'í- Í

'

1 &&&§&$«*4. #!* ffâfâr '¦ #' ítflsl

Sâo Paulo — Roberto Faustino,-;- v . '•

'V.í

WmL2 . 111

fr^i

mm

SSmwÍ SJÍm ÍSilflSA JL - pr^upSl^:Tar„,hrJWco 
iWlrinh,,

3ÜÍ»

yr-1' r I|Kyf' ir Itfl

si

JfâÕ&SMfà'•:* t- -
***$-

fmM

um

Basquete feminino 
está 

pronto

parei 
disputar a Copa América

Lima c Arequipa

vêem as seleções
\ cerimônia de inaueuraçào do V Campeonato Mundial

Juvenil Feminino de Vôlei será as I7h locais (14 de BrasíliaI.
mas a festa ja estará começada. A partir das 13h serão
deputados os dois primeiros jogos da competição I-ormosa \
Venezuela, em Lima. e Japão \ Colômbia, em Arequipa. Sao
l<> países que. divididos em quatro chaves de quatro seleções,
tentam obter uma das trés primeiras colocaçoes dentio
do grupo, o que garante passar para a próxima tase e
continuar na luta pelo titulo de campeao, que sera disputado
no dia 13 , ,,

No sábado apos três rodadas eliminatórias, os doA
scim-finalistas serão conhecidos e agrupados, seis a seis em
duas chaves. < k classificados do grupo A enlrentam os do t.
em Lima. enquanto os de B e D jogam em Irujillo
O primeiro de um grupo jogará, então, com o segundo do
outro e os vencedores destes jogos larào a t mal

Das 1'' seleções, quatro estão sendo apontadas como
favoritas: Coréia do Sul. Cuba. União Soviética e Brasil.
As peruanas, que formam uma das mais poderosas seleções
adultas da atualidade, não parecem ter força para disputar a
final O fato de jogarem em casa. com o apoio de uma
fanática torcida, não as deixa, no entanto, inteiramente alas-
tadas da bnea pelo titulo. .

O favoritismo do Brasil é baseado no titulo conquistado,
em 87. no último Mundial, em Seul As jogadoras sao
muito procuradas e todos querem saber como esta a equipe.
Mas parecem mesmo é querer ver para crer. Algo como
esperar que a seleção brasileira prove que sua utoria anterior
não aconteceu por acaso. A nova geração do vôlei feminino
do Brasil tem de vencer para provar que títulos nao a
espantam ,

¦\ Coréia do Sul. com uma equipe inteiramente renovada,
¦ quer superar a derrota do último mundial. As corea-

nas foram as primeiras a chegar ao Peru, oito dias antes da
estréia trazendo, inclusive, uma jogadora com túadc acima
do permitido Azar coreano: a atleta loi desclassificada c a
seleção so tem 11 jogadoras para disputar o Mundial.(MM)

Grupos

SÂO PAl'l.O — Embora ainda te-
nha que promover trés dispensas no gru-
po de 15 jogadoras que convocou para a
Copa América — o que fará hoje após o
jogo-treino contra um combinado pau-
lista — o técnico Antonio Carlos Ven-
dramini deu como concluída a fase de
treinamentos da seleção feminina de bas-
quete que estreará domingo à noite con-
ira o México "O que poderíamos fazer
lá foi feito Agora, é só esperar que a
equipe renda o que pode e consiga ficar
entre as quatro que vao ao Mundial .
comentou

Além do jogo-treino de hoje. \ endra-
mini espera acertar um amistoso amanha
contra a Argentina, quando faria os últi-
mos lestes dos esquema táticos testados
nos últimos 40 dias. As jogadoras sao
praticamente as mesmas que têm partici-
pado das últimas seleções dirigidas por
Maria Helena Cardoso, porém o novo
treinador acredita ler conseguido apn-
morar a velocidade da equipe, os sisie-

Dois líderes do

mundial checam

para Motocross
SÃO PAULO Campos do Jordão

recebe hoje os pilotos estrangeiros que
disputarão, no domingo, a etapa brasilei-
ra do Mundial de Motocross 125cc. O
principal grupo de competidores descni-
barcou ontem pela manhã no aeroporto
internacional de Cumbica, Guarulhos. A
tarde, os pilotos tiveram uma folga, que
aproveitaram fazendo compras no Shop-
ping Centcr Morumbi. na Zona Sul de
São Paulo. Chegaram ontem o líder do
mundial, o norte-americano Parker

I rampas, que corre pela ltalia. com uma
KTM. e o vice-lidcr. o italiano Alessan-
dro Puzar. da Su/uki.

Trampas declarou que pretende apro-
veitar a sua boa fase para garantir o
titulo do mundial nas trés etapas que
restam (Brasil. Argentina e França) E
acredita na vitória no domingo na pista
"Sobre as Nuvens", de 1.750 m de exten-
são, em Campos do Jordão.

Ainda faltam chegar quatro pilotos
estrangeiros, que se atrasaram devido a
problemas de conexão nos vôos da Euro-
pa. Hoje é esperado o inglês James Dobb
(Honda). Amanhã devem chegar Mikc
Healey (KTM). terceiro colocado no
Mundial: o inglês Bob Moorc (KTM),
quarto colocado, que corre pela Alemã-
nha, e o norte-americano Rick Ryan

O presidente da Confederação Brasi-
leira de Motociclismo Alfredo Ròmulo
Tombucci anunciou que as motos dos
pilotos estrangeiros foram liberadas on-
tem mesmo pela alfândega e seguiram de
caminhão para Campos do Jordão.
Amanhã, a pista estará aberta para mon-
tagem e acerto das maquinas, que terão
uma regulagem especial na carburação
para se adaptar á altitude de I.X00 me-
tros de cidade. No sabado. acontecem
treinos livres e cronometrados e no do-
mingo a prova oficial, com duas baterias,
às 12h45e ás 15h15

mas de marcação, inclusive individual e o
relacionamento entre as atletas.

Fie aguarda para hoje a chegada da
ala Janeth, que esteve na seleção juvenil c
foi a segunda cestinha do mundial da
Espanha, no qual o Brasil se classificou
cm oitavo lugar As informações são de
que a jogadora esta em boa forma física e
apenas precisará algumas horas de des-
canso. Quanto ás demais, a pivô Rulh
está praticamente recuperada de um
lomba!gia e apenas a armadora Nadia
ainda se ressente de uma contratura na
coxa e fará testes hoje. mas não preocu-
pa.

As atenções especiais do preparador
físico Pedro Roberto de Souza, o Pedri-
nho, são para as duas estrelas do time,
Hortència e Paula. A cestinha brasileira
está com o peso abaixo do normal
apenas 59 quilos, quando o ideal seria
pelo menos 61 — c Pednnho espera que

Prost consegue

fazer o melhor

tempo na Itália
BOLONHA. Itália O francês

Alam Prost marcou o melhor tempo dos
testes que quatro equipes McLaren,
Ferrari. March e Eurobrun fazem
em Imola, visando á próxima prosa do
Campeonato Mundial de l ormula I.
dia 13. cm Budapeste I le deu 33 voltas
e fez a melhor em Im27s79, tempo bem
interior ao de Ayrton Senna. também
com McLaren, antes do CiP de San
Marino. cm abril Im25s333

Com a I errari MO equipada com mo-
tor novo. o austríaco Gerhard Berger
percorreu 38 voltas e a mais velo/ foi
em Im29s94. Circgor Foitek. com Euro-
brun. fez lm33s e o brasileiro Maurício
Gugelmin.com March. Iin35s77.

Moreno O mau resultado no
Grande Prêmio da Alemanha, levou a
Rial. que conseguiu ficar fora da pré-
qualificação pelo quarto lugar conquis-
lado por Christian Danner em Phocmx.
a prometer conseqüências imediatas. A
escuderia alemã já tinha dado um ulu-
mato a Volkcr Weidlcr para mostrar
alguma capacidade até o GP da ilun-
gria e. agora, parece propensa a redu-
zir esse prazo. Roberto Moreno foi con-
vidado a passar para a equipe e outros
pilotos também esiâo sendo sondados
para possível transferência ainda esta
semana.

AFP - ?3'7/B9
(

Prost mostra disposição

Basquete — Pelo 23" Campeonato Sul-americano de
i 'lubes Campeões, o 1 rotamundos. da \ cnezuela. \cnccu. na
noite de terça-feira, o Sino por 109 a (43 x 511
Ginástica — O tneampeào olímpico de ginástica Dmi-
¦n Bilo/erchev 22 anos. foi expulso da equipe soviética que
disputará o Mundial, por ter embriague/, informou o jornal
wu t.\ki Sport. Bilozerchev e Vladimir Gogoladze. desli-
j.ido também por embriaguez, segundo o jornal exerciam
"uma corrupta influência sobre os demais integrantes da
seleção
Maior oferta — O americano (ireg LeMond, que
venceu a Volta Ciclistica da I rança, recebeu proposta de I
milhão 100 mil dólares para correr pela equipe americana

leven Sera o maior salário da historia do ciclismo. Aluai-
c t>\ mais bem pagos sào o irlandês Sean KelK e o

pedro Delgado, que recebem 800 mil dólares

Natação — ^ C ampeonato de Natação dos Estados
iniciado segunda-feira, foram estabalecidas duas

, ir trcis d<1 ano nos I 500m. livre, feminino, com
fez 16mMs 12. e nos 800m. livre, mascu-
Ji<rgensen. que venceu com 7m56s61

r-e ¦ ores golfistas brasileiros e de outros 10
X h.V.i domingo, r São Paulo Golf

Tornem Iniernaci^nal por Equipes, e a
_ (~up i-ornno Aberto Amador do Brasil
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Os livros,
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OSWA1DO BRANDAO

A Diretoria da Confederação

Brasileira de Futebol, associando-se

ao pesar pelo falecimento do seu

ex-técnico OSWALDO BRANDAO,

convida familiares, amigos e

desportistas para a missa 
que 

fará

celebrar em sua memória, às

11 horas do dia 4 de agosto,_

na Igreja dc N. S. da Conceição

e Boa Morte (Rua do Rosário,

esquina da Av. Rio Branco).

m

ela não seja forçada — pela tabela — a
jogar muito seguidamente. "Ela come
muito bem. mas tem sentido muito os
últimos treinamentos , explicou. Paula,
ao contrário, está com 70 quilos c deve-
ria pesar um pouco menos mas, cm seu
caso, isso não seria aconselhável por cau-
sa do tratamento intensivo que tem feito
no joelho operado c que aumentou sua
massa muscular.

Sobre os tres cortes ijue efetuara do
elenco esta tarde, Vendrannni preferiu
não adiantar nada, já que sempre existe a
possibilidade de uma contusão mais gra-
\e no jogo-treino. Mas tudo indica cjue
estarão entre cinco jogadoras as laterais
Ana Lúcia e Ana Regina: as pivôs Car-
men e Simara e a armadora Maria Ange-
lica. A primeira delegação estrangeira, a
Argentina, chegará hoje, enquanto a
maioria — EUA. Cuba. Canadá, México
c pcru _ é esperada amanhã. A Repú-
blica Dominicana só chegará no sábado.

Ginástica traz

5 medalhas do

ouro do México
A equipe brasileira de ginastica olim*

pica, que venceu a Copa Pan-America na
disputada em Victona. no México, che-
gou ontem á noite ao Rio mais preocu-
pada cm treinar para .1 seletiva para o
Mundial, que será disputado em outu-
bro, na Iugoslávia, do que em coniemo-
rar o melhor resultado ja conseguido
pela ginástica tio pai- numa competição
de alto nível no exterior O Brasil con-
quisiou cinco medalhas de ouro. quatro
de prata e cinco de bron/e

A própria responsável pela equipe,
Georgette Yidoi. acha que o resultado,
apesar de ler sido excelente, nao pode
subir á cabeça das atletas "Lssa com-
petição teve apenas séries livres. No
Mundial teremos também as obrigato-
rias". Segundo ela, a única ginasta vele-
rana acostumada ás competições inter-
nacionais, e Luiza Parente, enquanto o
restante da equipe é ainda muito inexpe-
nenle ."Estou preparando a \ iwane C aruo-
so para o próximo ano. Lia tem apenas
14 anos e não pode disputar um Mun-
dial (o mínimo exigido é de 15 anos),
mas ainda assim foi bem na Copa",
comentou Georgette Antes de dispu-
tarem a seletiva dias 2 e 3 de selem-
bro. em Porto Alegre . a equipe,
masculina e feminina, deve la/er um
estágio de 20 dias na Romênia ou na
Itália Uma definição, porem, só deve-
ra ser dada hoje.

Na ginástica rítmica, a preocupaçao
não era diferente. Nem bem descansa-
ram da viagem, a equipe embarca para
Porto Alegre, onde sera realizado nes-
te final de semana a seletiva para o
Mundial, dia 27 de setembro, na lugos-
lávia Para Françoise Biot, medalha de
ouro 110 arco e prata na corda, a Copa
foi uma boa experiência, além de ser
também o melhor resultado internacio-
nal segundo luear no geral con-
quistado até hoje por uma ginasta riimi-
ca.

Combate ao fumo

inspira corrida

Um 
dia depois da Mo- *

ratoiui do Rio, 800
corredores largam na Del-
fim Moreira (Posto 12) c se-
guem em direção ao Leme.
cumprindo um percurso de 8 mil metros. A corri-
da c um reforço às atividades que acontecerão cm
todo o país para assinalar o Dia Nacional de
Combate ao Fumo, 27 dc agosto. Aqui no Rio, c a
Secretaria de Estado dc Saúde que esta organizan-
do a prova 

"Largue o cigarro correndo", que vai
utilizar toda a estrutura logística de chegada da
maratona corrida no sábado.

E nessa infra-estrutura da Maratona do Rw. a

própria Secretaria de Saúde participa ativamente.
O secretário José Noronha acredita que a partici-
pação cm corridas c uma forma dc manter a
saúde. Ii sua secretaria, por isso mesmo, esta
montando e povoando um mini-hospital dc
lOOnr. que vai ser operado no final do Leme.

Para a corrida de domingo, as inscrições po-
dem ser feitas na Douglas Produtos Naturais
(Luís de Camões. 98); Avat (Professor Eu rico
Rabelo s n" - portão 18 - Maracanã) e AABB

(Haddock Lobo, 227). Todos os participantes re-
cebcm camisetas grátis.

Falando em camisetas, è preciso lembrar que
as da Maratona do Rit> estão sendo patrocinadas
pela Nike-Canalonga. Serão muito bonitas - sem

qualquer exagero. Há razões para toda essa aten-

çào. O desejo é que os corredores realmente as
utilizem na prova. Tanto que aqueles que estive-
rem vestindo a camiseta oficial concorrerão a uma

passagem Rio-Nova Iorque-Rio para participa-
çào na maior maratona do mundo.

Quem não tiver sido sorteado pode entrar cm
contato com a Blumar Turismo (255-6692). que _
está formando grupo de corredores para levar a

prova. Até 15 de agosto, a Blumar aceita reservas
cm seus pacotes especiais para maratonistas e
acompanhantes, com preços e facilidades.

Domingo, às 7h30, com largada do Leme c 3-

quilômetros pela frente, e dia de nova (li nica
Caxamhu da Maratona do Rio As clinicas estão
mais motivadas com a aproximação da prova. Ue
hora. também, de pensar no jantar dc massas da
kiforno. Assim como as demais lestividades da
Maratona do Rw. ele vai acontecer na Discoteca
Columbus. às 19h do dia 25. A Sports & Marke-
ting está vendendo número limitado de convites a
NCzS 15. A premiaçào da Maratona será às 20
horas do dia 27, com sorteio dc pares do tênis
Nike Air, dos patinetes da Esporte Mancro e da

passagem para Nova Iorque.

Jogo adiado — A greve de ônibus e a chuva forte d<i-
ontem pela manhã em Salvador fizeram com que losse adiado-
o clássico Bahia x Vitória marcado para ontem a noite, n.w»
Fome Nova. pelo quadrangular decisivo do quarto turno do*
Campeonato Baiano. ^
Pernambuco — Santa Cruz e Náutico fazem hoje. av^
">lh no estádio do Arruda, a terceira partida da serie melhor-
de quatro pontos, que decidirá o titulo pernambucano v!<w
l»)S9. Nos dois primeiros jogos houve empate e quem-
vencer hoje será o campeão. Se houver empate, a decisão lica
adiada para domingo.
Minas — o América Mineiro conseguiu a posse d<r-
Estádio Independência, pelos próximos 30 anos. O acerto iol
feito, ontem, entre as diretorias do America e do Sete etc
Setembro, proprietário do estádio, que ocupa uma area de _
mil metros quadrados no bairro do Horto, proximo ao centro
de Belo Horizonte.

Placar JB

futebol

Campeonato Paranaense

Grupo A
Atlético 1
Grupo B
BarxJoirantw 7 * 1 Iguaçu
Campeonato Catarinense
(ri»p«sca0<»r'1)
Aviti < • 0 Ferroviário
jO"wilie 2 * 1 Chapeci*"^*
Campeonato Goiano
inemyona' 'i^al returnol
GoiAa ? * 1 Vila Nova
Campeonato Paraonsc
(2* turno)
Ek> Marítimo 1 * 2 Vda Nova
Campeonato Paraibano
(2* turno 7*»«»«)
Sa^ta Crui 0 * 0 Bota«ogo
Campeonato Maranhense
(?• turno)
Sí^ixiio t ¦ ; Moto CluM
Campeonato Piauiense
isamifinal)
Rtver 4 > 0 Cagara
Campeonato Sergipano
(quadrangular final)
Confiança 3*2 itafoaiana
Lagarto 0 • ü S«'gip*«
Campeonato Matogrossense
(triangular final)
Dom Boaco 0 » 2 Mi»to
Campeonato Francês
(torcera rociada)
Sam»-€t»*nn« T * 0 Bre*t
Nanti» 2 * 1 Lyon
ToukxiM) ? * 1 Otynptqu«
Niza 2 * 0 Muifxxise
Meti 2 * i Au*e"f
Montpelli»»' i » 2 Bordeau*
RP 1 3 » 2 Canrws
Socnau« 1 i 0 PS Germam
LiUa t * 1 Mônaco
Toukxi 2 « 0 Ca»1'
C4a*»'f>caçèo Bordeau* e Tou»on 5.
OfympMju* Touk>u»«. Na^tes Mônaco
e Sochau* 4

SQUASH

Rio International Tournament
(oo R»o Squas^ Clube)
Primeira rodada M Ferreira 3 > ' M
Orveira Paulo Dale 3 * 1 L A Jun-

J Tonelli 3>!M Souí»
P Gaston 3 « 0 P Cono»'y L C Fn-

i « 3 F U*and<raga R C Mori
3 « 2 R Maaaet. J Pagg»o t i 3 R
Ferreira M Dommgues 0 * 3 L Bor-
ges R Soares 3 * i J P Garcia M •
CXiveira 3 * 0 R Palma S Butt 3 «
0 C S«nt Ano« M A Ge/erv 3 » 0 A -
Borges J M P.etro 2 * 3 L Magrat
S ZllCCiro 0 . 3 f Johnson S f «SI
»yoo<J 3 i 0 J Maron G Rosentnai
3 K Frtaont

E



Careca está barrado do 
jogo 

contra o Chile
Santiago — Reutor

Iffii
Oldemário Tougumhô

Por mais que o técnico Sebastião
Lazaroni teste, a partir de amanhã,
em Teresópolis, variações para sua
dupla de ataque. Careca ficará mes-
nio fora do jogo da seleção brasileira
contra a chilena, em Santiago, per-
manecendo Silas no meio-campo,
com Bebeto e Romário á frente. Estes
dois, além de entrosados, têm dado
muita velocidade à equipe, enquanto
Careca ainda está longe de sua me-
lhor forma.

Mas a presença de Careca no ban-
co contra o Chile pode não se esten-
der aos demais jogos, pois se o cen-
troavante do Napoli recuperar a
forma física tem até a chance de ser
novamente usado na função hoje
ocupada por Silas. Certo é que, se
alguém tiver que sair para a entrada
de Careca, mais tarde, esse alguém
não será Bebeto nem Romário. E
muito menos Valdo, responsável pela
mobilidade do meio-campo. A única
modificação possível cm relação ao
time do segundo tempo em Caracas
— sem contar eventual contusão — é
na defesa. Mozer, libero preferido de
Lazaroni. chega hoje da Europa e
segue para Teresópolis. A princípio,

sai Mauro Galvão. Mas pode ser
também sacrificado Aldair.

O supervisor Américo Faria vai
hoje para Santiago reservar hotel e
campo de treino para a seleção. A
viagem deve ser mesmo quinta-feira,
dia 10, faltando ainda decidir se em
vôo fretado ou de carreira. Na ma-
drugada de sábado (lh), Lazaroni se-
gue para Caracas, onde assistirá, no
dia seguinte, a Venezuela x Chile. O
romeno Jaime Meir, há anos na Ve-
nezuela, providenciou tudo para que
o técnico volte com filmes sobre esse
jogo. Pela ajuda ao Brasil cm Cara-
cas. Jaime foi convidado a integrar a
delegação no Chile e já vem para o
Rio com Lazaroni.

O presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, assina hoje um contrato su-
perior a 1 milhão de dólares com um
grupo italiano, que explorará toda a
publicidade c promoção em torno da
seleção brasileira. O empresário Ni-
chola Gravina, radicado no México,
levou ontem à entidade um convite
para a seleção disputar, a 10 de outu-
bro. um jogo em homenagem á Festa
dc Guadalajara.

Silas — O primeiro a aprovar o
esquema de Sebastião Lazaroni com
trés atacantes foi justamente o benefi-

ciado pelo desagrado do treinador
com o desempenho de Careca: o
apoiador Silas. Ele defendeu a idéia
do treinador dc formar o time com o
atacante do Napoli, Bebeto e Romá-
rio na frente c acha que tudo é uma
questão de tempo. "O esauema tem
tudo para dar certo", explicou Silas.
"O mais importante é a seqüência de
jogos. O Careca ficou muito tempo
parado e isso está prejudicando seu
rendimento."

Sobre a sua possível transferência
 . i. Silas, cujo passe pi

tende ao Sporting, de Portugal, dissepara o Vasco cujo passe per-

que a situação se definirá na próxima
semana. O jogador afirmou que tem
bom relacionamento com os atuais
dirigentes vascainos c admitiu que a
permanência em Portugal é remota.
Outro clube interessado cm Silas é o
Roma.

[~] O presidente da CBF, Ricardo— Teixeira, inaugura hoje, às 19h,
no Centro dc Treinamentos Heleno
Nunes, em Teresópolis, a sala de im-
prensa Sandro Moreyra, colunista dc
esportes do JORNAL DO BRASIL,
morto há dois anos. "Ele sempre foi
uma pessoa vitoriosa, para cima, que
ajudou muito à seleção", disse o diri-
gente.
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Òs chilenos se empregaram muito no seu último treinamento em Santiago
v, Z.

Chile escala três atacantes

Rua Bonfim, 372 - São Cristóvão - Rio do Janeiro -Tel.; PABX (021) 580-9322 -Telex: (021) 37129

SANTIAGO — A exemplo do que
fez. o Brasil, na abertura do Grupo 3
sul-americano das eliminatórias para a
Copa do Mundo, o Chile deverá enfren-
lar a Venezuela, domingo próximo, em
Caracas, com três atacantes. O técnico
Orlando Aravcna testará no coletivo
de hoje um ataque com Basay. Yanez e
Lctelier.

Isso não quer dizer que ele manterá
o trio para o jogo, ainda que o esquema
o aerade. É que, já cm Caracas, estarão
se apresentando outros dois atacantes
— Rubio c Zainorano. Dependendo de
como se apresentarem, uni deles pode
ser escalado, ou até mesmo os dois. O
treinador antecipou que o único ata-
cante já com cscalação garantida e Ba-
sav. autor de dois gols na goleada sobre
o Brasil, por 4 a 0. na Copa Ame-
rica de 1987, em Cordoba, Argentina.
Os outros foram de Lctelier.

O restante da equipe terá como hase
a que disputou a Copa América. Mas
Aravcna tem um desfalque: o lateral-di-

reito Reses, expulso em recente amistoso
com o Peru e suspenso. Em seu lugar,
deve jogar o apoiador Hisis.

Ainda não houve acordo sobre as
gratificações dos jogadores. Tudo pa-
recia definido, com a participação de
empresas privadas nos pagamentos, mas
houve um retrocesso e o elenco continua
discutindo o assunto com os dirigentes.
Na Copa América de 1987, por igual
motivo, os jogadores quase nao entra-
ram cm campo para enfrentar a mesma
Venezuela que terão pela frente domin-
go.

A delegação do Chile viaja hoje à
tarde para Buenos Aires, onde faz co-
nexão, e tem chegada prevista para as
primeiras horas de amanhã em Cara-
cas. A tarde do mesmo dia. o time
visita o Estádio Brigido lriarte. Ara-
vena relacionou 20 jogadores para a
viagem: goleiros — Rojas e Cornez;
zagueiros — Astengo. Gonzalez. Con-
ireras e Puebla; meio-campistas — lh-

sis, Pizarro. Ormcno, Jorge Aravena,
Vera, Olmos e Ramirez; atacantes —
Yanez, Lctelier. Covarrubias. Basay,
Rubio. Zamorano e Tudor.

Venezuela — Ao saber das decla-
rações do técnico Orlando Aravena. de
que o Chile lutará para golear sua equi-
pe. no próximo domingo, por marcador
superior aos 4 a 0 obtidos pelo Brasil, o
treinador venezuelano, Carlos Moreno,
disse que não acredita, porque acha os
brasileiros superiores aos chilenos.

"Essa me parece uma aspiração le-
gilima mas teórica, já que o Chile esta
muito longe do poderio brasileiro. Nesse
mesmo plano, a Venezuela aspira a der-
rotar o Chile pelo marcador mais eleva-
do possível, e creio que poderemos con-
segui-lo", afirmou Moreno, que fará
poucas alterações cm sua equipe. A sele-
ção venezuelana volta a treinar hoje,
concentrada na cidade dc Maracay, a
100 quilômetros de Caracas.

Vasco 
quer 

até mudar a tabela

para 
estrear Bebeto com festa

O feriado de 7 de setembro — data da
Independência do Brasil — ê o dia esco-
Ihido pelos dirigentes do Vasco para pro-
mover a estréia de Bebeto. O jogo seria
contra o Cruzeiro e marcaria o inicio da
participação do time no Campeonato
Brasileiro. Somente uma barreira prome-
te atrapalhar o desejo da diretoria: a
tabela organizada pela CBI- aponta o
Mineirão como local da partida e o Vas-
co quer mudar o local para São Januá-
rio, onde nova festa para receber o ata-
cante da Seleção Brasileira seria

preparada. 
"Não custa nada tentar , dis-

se o vice-presidente Jorge Salgado.
Bebeto ainda foi ontem o assunto

principal em São Januário. Nem mesmo
o fato de as bolas que levam o nome do
jogador estarem encalhadas na boutique
do clube — feita de vinil, custa NCzS
19,00 — desanimam o proprietário da
loja. Natan de Oliveira, que já pensa em
pedir ao atacante e a seu procurador,
José Morais, licença para poder fabricar
camisas com o rosto de Bebeto, ao lado
de uni escudo do clube. A diretoria tam-
bem está disposta a contratar profissio-

nais da área de marketing para explorar
o carisma da nova contratação do Vas-
co.

O técnico Sérgio Cosme pediu alguns
dias aos dirigentes para decidir se vai
para o futebol do Catar ou se permanece
no Vasco. Os nomes de Joel Santana e
Evaristo de Macedo ainda lideram as
listas dos prováveis treinadores. A ida do
presídénlê"da Ponte Preta, Lauro Mo-
rais, á Itália, para vender André Cruz,
irritou os dirigentes, que ja pensam em
desistir da contratação do zagueiro.

Na Suíça as

Na temi da Fifu

os gols chegam a

ser 5cm menores

traves são mais baixas

CO

Massarani

ZURIQUE, 
Suiça — Na ca-

pitai do futebol association,
a alguns metros da suntuosa se-
dc da Fifa, pratica-se um dos
mais descarados desrespeitos às
normas do futebol. As dimen-
sões dos gols são menores do
que as exigidas pelas regras. E a
irregularidade é executada em
estádios os mais modernos e
confortáveis possíveis, como o
de Zurique.

Ali, onde joga o Grasshop-
pers, vencedor da Copa da Suiça
de 1988/89; o travessão dista
2,39m do chão, cinco centíme-
tros a menos do que o exigido.

iPPPtr jliafLr
/?*.

Em Lucerna, campo do cam-
peão nacional de 1988/89. o tra-
vessão está a 2.42m do chão jun-
to às traves verticais e a 2,37m
no centro.

As irregularidades só foram
descobertas graças às investiga-
ções dos repórteres do semana-
rio esportivo Blick, germano-
suíço. Eles estavam intrigados

com a diferença de medidas das
traves que viam entre a Suiça e
os estádios dc outros paises eu-
ropeus e resolveram transformar
a dúvida em certeza. Verifica-
ram, então, que o decantado fer-
rolho suíço tinha forte aliado.
Muitos gols foram perdidos não
por falta dc pontaria, mas por
excesso dc malandragem. Nas
barbas da Fifa.

Jogadores estrangeiros invadem

futebol da Alemanha Ocidental

BONN — Uma verdadeira invasão
de jogadores estrangeiros c a grande ca-
racteristica deste inicio de temporada do
campeonato alemão. Eles são 3S, distn-
buidos por 18 equipes, das mais diversas
nacionalidades, desde noruegueses e di-
namarqueses a brasileiros c escoceses,
incluindo um senegalês c uni neo-zelan-
dês.

Os maiores contingentes de estrangeí-
ros em atividade no futebol alemão são
de iugoslavos c noruegueses, com sete
jogadores cada um. Os dinamarqueses
estão cm segundo lugar, com seis emigra-
dos e os tchecos vêm logo depois com
quatro. O Brasil è representando por
dois jogadores: Jorginho, comprado pelo
Baver Leverkusen. e Leonardo, que jo-
gará esta temporada pelo Saint 1'auh. de
Hamburgo. A distribuição dos jogadores
que atuam na Alemanha, por nacionali-
dade, c a seguinte:

Iugoslávia — Radmilo Mihailovic (Ba-
ycrn München). Srccko Bogdan e Milo-
rad Pilipovic (Karlsruhe). Zvezdan Cvet-
kovic e Damir Buric (Mannhcim), Vlado
kasalo (Nurcmbcrg) e Borce Gjurev
(Hamburg)
Noruega — Erland Johnson (Bayern
München), Anders Giske (Colonia), Ru-
ne Bratseth e Vegard Skogheim (Wcrder
Bremen), Terje Olsen (Baver Leverku-
sen), Kai-link Herlovsen e Kjetil-André
Rekdal (Borussia Moenchengladbach).
Dinamarca — Jann Jensen c Fleming
Povlsen (Colonia), Peter Rasmussen
(Stuttgart), John Jensen (Hamburgo).
Brian Laudrup e Jau Bartram (Baver
Uerdingen).
Tcheco-Eslováquia — Erantisek Straka
(Borussia Moenchengladbach). Jan ko-
cian (Saint Pauli). Petr Rada e Pavel
Chalupka (Dusseldorf).

Polônia — Jan Furtok (Hamburgo) e
Marck Lesniak (Bayer Leverkusen)
Holanda — Rob Reekers e Gerrit Plomp
(Bochum)
Brasil — Jorginho (Bayer Leverkusen) e
Leonardo Manzi (Saint Pauli)
Escócia — Alan Mclnally (Bayern Miin-
chen) e Murdo MacLeod (Dortmund)
Senegal — Souleyman Sane (Nurem-
berg)
Ghana — Anthony BalToe (Dusseldorf)
Islândia - Asgeir Sigurvinsson (Stutt-
gart)
Argentina — Jose Basualdo (Stuttgart)
(írccic — DíítuUíos i sionanis (Man-
nheim)
Hungria — Laszlo Farkashasi tüort-
mund)
Nova Zelândia— Ayrton Rufer (Werde
Bremen 1



Careca está barrado do 
jogo 

contra o Chile
Cr Renan Copeda

Oldemário Toiiguinhó

Por mais que o técnico Sebastião
Lazaroni teste, a partir de amanhã,
cm Teresópolis. variações para sua
dupla de ataque, Careca ficará mes-
mo fora do jogo da seleção brasileira
contra a chilena, em Santiago, per-
maneccndo Silas 110 mcio-campo,
com Bebeto e Romário á frente. Estes
dois, além de entrosados, tém dado
muita velocidade à equipe, enquanto
Careca ainda está longe de sua me-
lhor forma.

Mas a presença de Careca no ban-
co contra o Chile pode não se esten-
der aos demais jogos, pois se o ccn-
troavante do Napoli recuperar a
forma física tem até a chance de ser
novamente usado na função hoje
ocupada por Silas. Certo é que. se
alguém tiver que sair para a entrada
de Careca, mais tarde, esse alguém
não será Bebeto nem Romário. E
muito menos Valdo, responsável pela
mobilidade do meio-campo. A única
modificação possível em relação ao
time do segundo tempo em Caracas
— sem contar eventual contusão — é
na defesa. Mozcr, libero preferido de
Lazaroni. chega hoje da Europa e
segue para Teresópolis. A principio,

sai Mauro Galvão. Mas pode ser
também sacrificado Aldair.

O supervisor Américo Faria vai
hoje para Santiago reservar hotel e
campo de treino para a seleção. A
viagem deve ser mesmo quinta-feira,
dia 10. faltando ainda decidir se em
\òo fretado ou de carreira. Na ma-

- drugada de sábado (lh), Lazaroni se-
gue para Caracas, onde assistirá, no
dia seguinte, a Venezuela x Chile. O
romeno Jaime Meir, há anos na Ve-
nezuela, providenciou tudo para que
o técnico volte com filmes sobre esse
jogo. Pela ajuda ao Brasil em Cara-
cas. Jaime foi convidado a integrar a
delegação no Chile e já vem para o
Rio com Lazaroni.

O presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, assina hoje um contrato su-
perior a I milhão de dólares com um
grupo italiano, que explorará toda a
publicidade e promoção em torno da
seleção brasileira. O empresário Ni-
chola Gravina, radicado no México,
levou ontem á entidade um convite
para a seleção disputar, a 10 de outu-
bro. um jogo em homenagem á Festa
de Guadalajara.

Silas — O primeiro a aprovar o
esquema de Sebastião Lazaroni com
três atacantes foi justamente o benefi-

ciado pelo desagrado do treinador
com o desempenho de Careca: o
apoiador Silas. Ele defendeu a idéia
do-treinador de formar o time com o
atacante do Napoli, Bebeto e Romã-
rio na frente c acha que tudo é uma
questão de tempo. "O esquema tem
tudo para dar certo", explicou Silas."O mais importante é a seqüência de
jogos. O Careca ficou muito tempo
parado e isso está prejudicando seu
rendimento."

Sobre a sua possível transferencia
para o Vasco, Silas, cujo passe per-
tende ao Sporting, de Portugal, disse
que a situação se definirá na próxima
semana. O jogador afirmou que tem
bom relacionamento com os atuais
dirigentes vascaínos e admitiu que a
permanência em Portugal é remota.
Outro clube interessado cm Silas é o
Roma.

| ] O presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, inaugura hoje, às 19h,

no Centro de Treinamentos Heleno
Nunes, em Teresópolis, a sala de im-
prensa Sandro Moreyra, colunista de
esportes do JORNAL DO BRASIL,
morto há dois anos. "Ele sempre foi
uma pessoa vitoriosa, para cima, que
ajudou muito à seleção", disse o diri-
gente.
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.losimar deu muitos autógrafos na reapresentação da seleção brasileira

Aravena escala três atacantes
SANTIAGO — A exemplo do que

fez o Brasil. 11a abertura do Grupo 3
sul-americano das eliminatórias para .1
Copa do Mundo, o Chile deverá enfren-
lar a Venezuela, domingo próximo, em
Caracas, com três atacantes. O técnico
Orlando Aravena testará 110 coletivo
de hoje um ataque com Basay, Yanez c
Letclicr.

Isso não quer dizer que ele manterá
o trio para.o jogo. ainda que o esquema
o agrade, li que. já em Caracas, estarão
se apresentando outros dois atacantes
— Ruhio e Zamorano. Dependendo de
como se apresentarem. 11111 deles pode
ser escalado, ou ate mesmo os dois. O
treinador antecipou que o único ata-
cante já com cscalaçâo garantida é Ba-
say. autor de dois gols na goleada sobre
o Brasil, por 4 ,1 0. na Copa Amé-
rica de 1987. em Cordoba, Argentina.
Os outros foram de Letelier.

O restante da equipe terá como base
a que disputou a Copa América. Mas

Aravena lem um desfalque: o lateral-di-
reito Reyes. expulso em recente amistoso
com o Peru e suspenso. Fm sai lugar,
deve jogar o apoiador Hisis.

Ainda não houve acordo sobre as
gratificações dos jogadores. Tudo pa-
recia definido, com a participação de
empresas privadas nos pagamentos, mas
houve 11111 retrocesso e o elenco continua
discutindo o assunto com os dirigentes.
Na Copa América de 14S7. por igual
motivo, os jogadores quase não entra-
ram em campo para enfrentar a mesma
Venezuela que terão pela frente domin-
go.

A delegação do Chile viaja hoje á
tarde para Buenos Aires, onde faz co-
nexão. e tem chegada pre\ista para as
primeiras horas de amanhã em Cara-
cas. A tarde do mesmo dia. o time
visita o Estádio Ungido Iriarte. Ara-
vena relacionou 2(1 jogadores para a
viagem: goleiros — Rojas e Cornez;
zagueiros —- Astenco, Gonzalez, Con-

treras e 1'ucbla; meio-campistas — Hi-
sis. Pizarro, Ormeno, Jorge Aravena,
Vera, Olmos e Ramirez; atacantes —
Yanez. Letelier. Covarrubias. Basay,
Rubio. Zamorano e Tudor.

Venezuela — Ao saber das decla-
rações do técnico Orlando Aravena. de
que o Chile lutará para golear sua equi-
pe. 110 próximo domingo, por marcador
superior aos 4 a O obtidos pelo Brasil, o
treinador venezuelano, Carlos Moreno,
disse que não acredita, porque acha os
brasileiros superiores aos chilenos

"Essa me parece uma aspiração le-
gitima mas teórica, já que o Chile está
muito longe do poderio brasileiro. Nesse
mesmo plano, a Venezuela aspira a der-
rotar o Chile pelo marcador mais eleva-
tio possível, e creio que poderemos con-
segui-lo", afirmou Moreno, que fará
poucas alterações em sua equipe. A sele-
ção venezuelana volta a treinar hoje,
concentrada na cidade de Maracay. a
100 quilômetros de Caracss.

Vasco 
quer 

até mudar a tabela

para 
estrear Bebeto com festa

O feriado de 7 de setembro — data da
Independência do Brasil - co dia esco-
Ihido pelos dirigentes do Vasco para pro-
mover a estréia de Bebeto. O jogo seria
contra o Cruzeiro e marcaria o inicio da
participação do time 110 Campeonato
Brasileiro. Somente uma barreira prome-
te atrapalhar o desejo da diretoria: a
tabela organizada pela CBF aponta o
Mmeirào como local da partida e o Vas-
co quer mudar o local para São Janua-
rio. onde nova festa para receber o ata-
cante da Seleção Brasileira seria

preparada. "Não custa nada tentar", dis-
se o vice-presidente Jorge Salgado.

Bebeto ainda foi ontem o assunto
principal em São Januário. Nem mesmo
o fato de as bolas que levam o nome do
jogador estarem encalhadas na boutique
do clube — feita de vinil, custa NCzS
19,00 — desanimam o proprietário da
loja, Natan de Oliveira, que já pensa em
pedir ao atacante e a seu procurador,
José Morais, licença para poder fabricar
camisas com o rosto de Bebeto, ao lado
de um escudo do clube. A diretoria tam-
bém está disposta a contratar profissio-

liais da área de marketing para explorar
o carisma da nova contratação do Vas-
CO.

O técnico Sérgio Cosme pediu alguns
dias aos dirigentes para decidir se \ui
para o futebol do Catar ou se permanece
no Vasco. Os nomes de Jocl Santana c
Lvaristo de Macedo ainda lideram as
listas dos prováveis treinadores. A ida do
presidente da Ponte Preta, Lauro Mo-
rais. á Itália, para vender André Cruz,
irritou os dirigentes, que já pensam em
desistir da contratação do zagueiro.
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,\íj jogaila ensaiada, que já dera certo no primeiro gol, Naiulo (9) fez o segando

Flamengo vence o Coríntians só

por 
2 a 0 e fica com vantagem

O f lamengo perdeu ontem a noite,
no Maracanã, a chance de impor ao
Corintians uma histórica goleada, ven-
cendo apenas por 2 a (I um jogo em que
não soube traduzir sua nítida superiori-
dade. Com o resultado, o time. que viaja
hoje para dois jogos na Alemanha, pode
ate perder por I a 0, em São Paulo. Se o
Corintians fizer 2 .1 0. os pênaltis decidi-
rão a \aga p.'ia as semifinais da Copa do
Brasil Qualquer outra derrota por dois
gols de diferença beneficiará, ainda as-
sim. o Flamengo, que terá marcado na
casa do adversário Márcio Rossini.com
estiiamento na parti, posterior .i.i coxa,
esta lora da Macem

A vantagem rubro-negra so não loi
ampliada por causa das defesas do bom
goleiro Ronaldo, da trave e da incompe-

tência do juiz paranaense Tito Rodri-
gues. que ignorou a lei da vantagem,
numa bola que Nando mandou para o
gol. cm seqüência de falta sofrida por
Alcindo. na meia-lua Zico. com grandes
jogadas e lançamentos, foi o melhor em
campo.

No inicio, o Corintians ate que assus-
tou. com duas chances. Na primeira.
Cantareli salvou nos pes de I duardo Na
outra, o goleiro saiu jogando errado e se
esforçou muito para corrigir .1 falha, de-
fendendo o chute lorte de Neto Aos 22
minutos, em p.i^se de Zico, Nando «.hu-
tou no travessão Aos 24. quase 1 duardo
marcou, tentando encobrir ( antareli.
que sahou.

A partir dai, só deu I lamengo, que
marcou dois gols parecidos, em jogada

que Telê adora ensaiar nos seus times.
No primeiro, 34 minutos. Zinho cobrou
eorner da direita. Márcio Rossini cabe-
ceou para trás e Zico. também de cabeça,
marcou. Seis minutos depois, o repeteco.
Zinho-Alcmdo-Nando. gol. O Flamengo
merecia bem mais que os 2 x 0.

Renda NCzS 54.840.00.com 10.358
pagantes. O iuiz mostrou cartão amarelo
a \ lei tido. Nando. Wilson Mano.
Márcio. Eduardo e Neto Flamengo:
Cantarelli. Leandro Silva. Márcio Rossi-
11 (Rogério), Ze Carlos II e Leonardo;
Marquinlios. Aiiton. Zico e Zinho. XI-
cindo e Nando. C oríntians: Ronaldo
Wilson Mano. Marcelo. Pinella c Aiiton.
Márcio, Gilberto Costa (Rtzai. I duardo
e Neto: Marcos Roberto e Mamo
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Nâo pode wr vendido separadamente

Polícia recebe

carros de fibra
¦j A Policia Civil do

Estado do Rio vai'
receber, ew breve, 10 ra-
becões do tipo Gurgel,

para atuar nas áreas lito-
râneas. Os carros, feitos
de fibra de vidro, resistem
bem mais à maresia do

que os de metal, qae de-
ram menos de um sno.

Olho da rua
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Cidade

Um 
presente para 
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IBM cede à PUC supercomputador e periféricos que valem US$ 15,5 milhões

F.m resposta à denúncia do cader-
no Cidade de que o calçadão da Ave-
nida Atlântica estava sendo restaura-
do apenas |unto á praia, a Secretaria
Municipal de Obras informa que ò
responsabilidade dos condomínios a
restauração das calçadas em frente
aos prédios
D A Secretaria Municipal de Descn-
volvimento Social está promovendo
aulas sobre plantas medicinais, shiat-
su, do-in e tai-chi-chuan na Casa Co-
munitária da Favela de Mucuripe, na
Zona Oeste. Cerca de 2(H) moradores
freqüentam o curso mensalmente. A
idéia é estender o projeto a outras
comunidades pobres do Rio.

Domingo passado, as ISh. o mo-
torista da Parati chapa branca XV
3874 dirigia em alta velocidade pela
Avenida Brasil. No banco da frente,
levava a namorada.
B Nem tudo está perdido. O motoris-
ta do ônibus da CTC placa RJ 9<)35,
número de ordem 100.036, da linha
219 (I*raça 15-1 sina), além de ser e\-
tremamente atencioso com os passa-
peiros, proporciona música ambiente,
mantendo seu radinho ligado em uma
emissora FM.
D A cooperativa Copatáxi (253-
3847) recusou-se, na manhã de quin-
la-feira. 27 dc julho. íi levar uma
encomenda de Botafogo a Santa Tc-
resa. 1: o setor de atendimento não
soube dizer a partir dc que trecho o
motorista tem direito á bandeira 2
numa corrida ao Alto da Boa Vista.
H Km beneficio do ambulatório da
Praia do Pinto, no Jardim Botânico, a
joalheria H. Stem promove dia 14, nas
lojas Ia* Griffes, em Ipanema, exposi-
ção de tapeçarias feitas por mulheres
pobres assistidas pela obra social.

Alô, Telerj! Os moradores da Rua
Augusto Severo, na Glória, não con-
seguem usar os telefones das lOh as
ISh. Os aparelhos não dão linha.

Atenção, Fundação Leão XIII!
Mendigos e pivetes estão dormindo e
cozinhando na Rua Abelardo Ixibo,
esquina com Frei Veloso. na Lagoa,
debaixo do viaduto na saida do Túnel
Rebouças que dá acesso à Zona Sul.

Queixas do povo

Mauro Dias, da Barra da Tijuca.
pede a colocação de uma caçamba dc
lixo embaixo do Viaduto do Joá, na
altura do Quebramar, e a limpeza pe-
nòdica do local.
A Comlurb vai estudar a possibilidade
de instalar uma caçamba sob o viaduto
e promete limpeza diária.

Antônio Cosme, da Lagoa, rala-
ma que dezenas de mendigos homos-
sexuais que fazem ponto em frente ao
Clube de Regatas Vasco da Gama fi-
cam só dc cuecas c lançam propostas
aos motoristas que passam por ali
Ele di/ que o grupo pendura roupas
nas árvores e deixa o local com aspec-
to de favela.
A Fundação Leão XIII vai incluir o
local no trajeto do ônibus que diaria-
mente recolhe mendigos nas ruas e os
leva para seu centro de triagem em
Bonsucesso. O problema só permane-
cerá se os mendigos se negarem a en-
trar no ônibus, porque eles não são
obrigados a aceitar o seniço assLsten-
ciai. Geralmente os mendigos fogem
dos funcionários da fundação, prefe-
rindo a liberdade e a insegurança da
vida nas ruas.
¦ Olavo dos Santos, dc Copacaba-
na. reclama que a esquina da Rua
Roberto Dias Lopes e Avenida Nossa
Senhora de Copacabana virou ponto
de compra de papéis e garrafas. Além
do mau cheiro, os ralos estão entupi-
dos. o que provoca alagamento quan-
do chove.
A Comlurb promete enviar equipe ao
local e o comando do 19" BPM. res-
ponsável pela segurança do bairro, to-
mou conhecimento do comércio na es-
quina e garante que vai procurar os
responsáveis pela sujeira.

Rio

Célia Abond

A pesquisa cientifica do Rio dc Ja-
nciro entrou na era dos supercomputa-
dores. Através de convênio, no valor de
l!S 15,5 milhões, assinado ontem, a
Pontifícia Universidade Católica do
Rio instalará, no prazo máximo dc seis
meses, um processador IBM 3090 c
equipamentos periféricos, que permiti-
rão aos pesquisadores da universidade
manipularem grande número de inlor-
mações e executarem cálculos vetoriais
com rapidez e precisão, nos mesmos
moldes dos maiores centros de pesquisa
norte-americanos.

Esse c o maior convênio firmado
pela IBM na área acadêmica brasileira.
Além de receber o computador 3090 em
regime dc comodato — com prazo dc
cinco anos —. a PUC será beneficiada
também com bolsas de estudo para cur-
sos de pós-graduação no exterior e ou-
tros instrumentos dc apoio. Isso ajuda-
rá os pesquisadores a viajarem pelos
principais pólos de pesquisa do mundo
c fazerem estágios em laboratórios da
IBM em outros paises. O acordo prevê
também a presença de professores e
cientistas estrangeiros para acompa-
nhamento dos projetos na PUC.

"A IBM acredita que o desenvolvi-
mento cientifico deve passar pelas uni-
versidades. Ao entrar na era da super-
c o m p u t a ç ã o, a PUC esta s c
comparando ás grandes universidades,
em termos de qualidade de pesquisa",
anuncia o vice-presidcntc da IBM do
Brasil. Márcio Kaiscr. lembrando, co-
mo exemplo, a Universidade dc Cornell
(no Estado dc Nova York. Estados
Unidos), um dos maiores centros de
pesquisa tecnológica do mundo c que sc
utiliza dos computadores 3090.

Márcio Kaiscr lembra também que
a assinatura do convênio representa o
reconhecimento da multinacional a vo-
cação para pesquisa demonstrada pela
cidade. "A pesquisa tem sido ponto dc
honra no Rio. É aqui que funcionam
pólos de diversas áreas, em universida-
des como a UFRJ e Uerj e cm institui-
çòes como o Instituto de Matemática
Pura e Aplicada (Impa) e o Instituto
Militar dc Engenharia lime), entre ou-
tros". lembra o empresário.

Para a IBM, a cessão do uso do
equipamento 3090 c os projetos de
apoio são um investimento que trará
benefícios para toda a sociedade. "O
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desenvolvimento cientifico favorece a
melhoria do nosso parque industrial,
amplia a capacidade de produzir servi-
ços. Com o avanço do nosso parque
tecnológico, todos ganham", acrescenta
Márcio Kaiscr.

A escolha de uma universidade ca-
rioca para receber o computador 3090
também é saudada pelo vice-reitor para
assuntos acadêmicos da PUC-RJ. padre
Antônio Geraldo Amaral Rosa. "O Rio

recebeu investimento de US 15.5 mi-
Ihõcs. que está sendo oferecido cm for-
ma de um supercomputador c dc opor-
(unidades de aprimoramento das
pesquisas na área tecnológica. Para um
estado que vem sofrendo esvaziamento
econômico constante, essa é uma prova
de confiança", observa.

O processador 3090 será utilizado
na PUC apenas para pesquisas cientifi-
cas, conforme prevê o convênio. Com
ele. serão instalados equipamentos peri-
fcricos que ampliarão ainda mais os
recursos técnicos para processamento
de vários programas simultaneamente c
uma biblioteca de softvvarcs de alto pa-
drào.

As vantagens do novo equipamento
serão sentidas principalmente pela co-
munidade acadêmica da área tecnológi-
ca da universidade, como os cursos de
Engenharia, Quimica. Fisica c Informa-
tica. "È nessa área que a sociedade em
geral está investindo mais recursos",
justifica o diretor do Rio Data Centro
(o centro dc processamento de dados da
PUC), professor Nicolau Meiser. O
equipamento atual usado na universi-
dade, um Cyber 170 da Control Data,
demonstra sinais dc saturaçao, diante
do aumento das pesquisas desenvolvi-

das c gasta muita energia e tempo para
inserção de novos dados. "E como uma
pessoa que mora cm Belford Roxo c
trabalha cm Copacabana. Começa a
trabalhar cansado da viagem", compa-
ra o professor.

O equipamento cedido pela IBM in-
clui. além do computador 3090. um vc-
tor facilitv — processador auxiliar que
possibilita a realização de cálculos ma-
temáticos com grande quantidade de
números, dez vezes mais rápido que o
atual equipamento usado na PUC.
Também serão instaladas rede dc 130
terminais, com capacidade gráfica e a
cores, e conjunto dc 33 estações de tra-
balho dc alta resolução (número grande
de pontos na tela que resultam em re-
produção perfeita de imagens). Junto
aos equipamentos, serão cedidos soft-
warc do sistema operacional do compu-
tador e outros programas de apoio às
pesquisas da universidade.

Os principais objetivos do convênio
são estimular a pesquisa e a pós-gra-
duaçâo nas áreas de Informática e dc-
senvolver o uso do software em am-
biente vctorial, preparando a área
acadêmica da universidade para o tra-
balho com os supercomputadores.
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As doações

são comuns

nos EUA

Rosontdl Cnlmon Aires
Correspondente

WASHINGTON - Ogestosimpá-
tico da IBM do Brasil para com o Rio
dc Janeiro. mais predsamente a PL C,
faz pune do d ia-a-dia no pais-sede da
multm.icion.il. O hábito de doações dc
grandes empresas a universidades e
tão arraigado nos Estudos L indos
quanta a mama dos americanos dc co-
merem humburguer e batata frita com
ketchup. .-U universidades privadas,
que são a maioria, e as estaduais, tor-
mam grande parte de seu patrimônio e
de seu caixa com presentes de compa-
nhias e mesmo de pcss<fis físicas.
Quando os prcsentinhos escassciam.
por alguma razão, os reitores saem cm
campo, lançando campanhas dc arre-
cadação. que começam com os e.x-alu-
nos ricos e loco checam às grandes
corporações.

A maior novidade, neste mundo
americano dc doações a universidades,
c o mesmo fenômeno que tem apareci¦
do aqui em tantos outros campos da
economia: a chegada dos japoneses.
Cirandes companhias nipõmcas tem
dado tantos presentes a universidades
americanas que surgem críticos preo-
cupados com supostas intenções oeul-
tas. como a tentam a de acesso as pes-
quisas tecnológicas avançadas. As
suspeitas geraram maior cuidado por
parte dos reitores, mas não foram sufi-
cientes para interromper as doações.

Muitas companhias americanas
doam equipamentos, como computa-
dores ou material para laboratórios,
mas os japoneses tem entrado momo
com algo que os reitores sempre apre-
ciam mais: dinheiro vivo para patroci-
nar determinados projetos. Suma das
maiores universidades americanas, o
Massachusetts Institute of Technology
(MU), empresas japonesas patrocinam
16 cátedras, à bagatela de L SS l.s
milhão por ano para cada curso. Cal-
cula-se cm mais dc l SS 30 milhões,
por ano. o total dc doações japonesas
.is universidades dos Estudos i nidos.

Fm geral, as universidades amcrica-
nas cobram caro dc seus alunos. Só as

poucas governamentais tem esquemas
mais generosos. 7 odas, no entanto,
aceitam doações e tem nos últimos
anos incrementado essa forma dc con-
seguir um faturamento c\tra t bola-
da dc dinheiro que entra dc presente
para as universidades dos Lstados I 'm-

dos anualmente pulou de l SS J bilhões
cm IVS0 para l SS bilhões cm I^S(>.
sem contar as verbas publicas que
também entram na lista das doações.

C 'orno as uni\crsidadcs. nicsnn > pri-
\adas. são entidades para Uns náo-lu-
era ti vos. as doações são tacilitadas por
um esquema legal, que permite signi¦
Reativa rcilução no imposto dc rcihi.i
que os doadores (pessoas físicas ouju-
ridicas) tenham a pagar Muitas vezes,
os doadores impõem certas exigências,
que chegam a criar problemas. Outro
dia. um milionário ofereceu presentão
para uma universidade abrir uma ca-
tedra. mas queria que sua lllha paru-
cipassc da banca que ia escolher i> pro-
fessor-titular. No final dc muita
polemica, a universidade acabou rejei-
tando o dinheiro.

Geralmente, porem o que se pede c
dur (> nome do doador ou de algum
parente dele ao prédio ou a escola que
se ergue graças ao presente.

Márcio Kaiscr. da IBM. fala na cerimônia de entrega

B No dia 4 dc lulho de I90X. o
JORNAL DO BRASIL publicou:"Escrevem-nos alguns moradores do
b urro de S ( hristovam pedindo que
vlicitenios a attençã" do Dr. che-
te de 1'oliaa ;• ira os .iWimk que alli
são coinmettidos p-r um -uplenie do
|ii Disíricto. que sahmdi) .1 noite em
companhia dc um guarda uni •|gru-lc
t devicaia a quem bem emende.
prendendo inocentes e mandando-os
immediatamenie p ir ¦ " '-"Ire/

A última

palavra em

tecnologia
O nome técnico do computador da

IBM que será usado pela PUC para
pesquisas cientificas na área da infor-
mática é nuiinframc IBM 3090-18S-V E.
um dos modelos da família 3090. Todos
esses códigos, entretanto, podem ser
resumidos em apenas uma palavra: su-
percomputador. Capaz de efetuar com-
plexos cálculos matemáticos cm segun-
dos. o equipamento cedido á PUC
faz parte do sistema mais avançado na
linha de processadores de grande porte
da IBM e representa, para os especia-
listas no assunto, o estado da arte da
indústria de informática.

A família 3090 foi anunciada ao
mercado em julho do ano passado, mas
as primeiras entregas começaram a ser
feitas cm dezembro. Atualmente, o sis-
tema oferecido em regime dc como-
dato á PUC está sendo comercializado
por cerca de US 10 milhões, sem contar
os equipamentos periféricos. Esse su-
percomputador. considerado a última
palavra cm matéria de tecnologia cm
processamento dc dados dc todo o
mundo, já é utilizado pela Universida-
de de Campinas (Unicamp) e pela Pe-
trobrás. Suas técnicas na área da su-
percomputação são amplamente
utilizadas em universidades norte-ame-
ricanas. como a dc Cornell. um dos
maiores centros de pesquisa cientifica
do mundo.

Para sc ter uma idéia, a tecnologia
do vector-facility é considerada tão cs-
tratégica, que as vendas dos modelos
3090 equipados com este dispositivo
não acontecem antes do crivo do De-
parlamento de Comércio Americano.
Vale lembrar que a Petrobrás levou
quase um ano para conseguir instalar
o equipamento, o que só aconteceu de-
pois de longas conversas entre os dois
governos. Uma das principais condi-
çòes impostas pelos americano é que o
supercomputador não seja utilizado em
pesquisas com fins nucleares. Nem mes-
mo o fato de a IBM produzir o equipa-
mento no Brasil isenta o usuário do
pedido de autorização para compra do
vector-facility.

Um reitor

em busca do

tempo perdido
O exemplo dado pela IBM do Brasil

representa um grande passo "para re-
verter um quadro desanimador no meio
acadêmico brasileiro. É o que acha o
vice-reitor da PUC, Padre Antônio Ge-
raldo Amaral Rosa, ao defender a parti-
cipação da iniciativa privada nos investi-
mentos em pesquisa no Brasil.

"Enquanto que, em países vizinhos,
existem universidades com mais de 400
anos, a mais antiga no Brasil tem ape-
nas 60 anos. Precisamos, urgentemen-
te. recuperar esse tempo perdido", alerta
Padre Amaral. Segundo ele, o sistema
cultural vigente no Brasil é o oral: "O

brasileiro não tem hábitos de ler e escre-
ver e esse é um problema muito comum
entre estudantes que não conseguem re-
digir teses de mestrado e doutorado. O
próprio empresariado nào costuma dar
importância ao ensino e à pesquisa, mas
colabora sempre com outros itens, como
obras".

Padre Amaral diz também que os
brasileiros transferem a responsabilidade
pela educação para os governos. 

"O go-
verno não é concessionário da educação.
Ele deve garantir o direito de todos, mas
a iniciativa de empresários de visão é
imprescindível no patrocínio ás pesqui-
sas. porque toda a sociedade, inclusive
eles, sai ganhando", comenta. A PUC e
considerada, atualmente, uma das maio-
res formadoras de pesquisadores em pós-
graduação. Seu corpo docente conta com
254 professores com formação em dou-
torado e 141 em mestrado, formando
mais de 400 profissionais a nivel de
pós-graduação. Grande parte de seus
cursos de mestrado e doutorado são
classificados como de alto nivel pelo
Ministério da Educação.

Primeira universidade brasileira a im-
plantar um computador, em 1960. geran-
do o primeiro centro de processamento
de dados, a PUC. "a partir dessa data.

perdeu sua característica dc só fazer teo-
ria c passou a funcionar dia e noite na

produção de serviços à sociedade", conta
o vice-reitor.

0E PAI PRA F

Aproveite esta chance em dobro antes do verào che-
gar. com aquele calor que você |â conhece.
Porque senão ou você sua de calor ou sua para
comprar um.
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VALORIZAM O SEU AMBIENTE
REPRE.SCAM E RENOVAM O AR
AFASTAMOS INSETOS

DECORATIVO O ANO INTEIRO
ventilador de 3 pás com lustre

centaurus ou colonial
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2 o Cidade o quinta-reira, 3/8/89 JORNAL DO BRASIL

Tempo

RIO/NITEROl
Parcialmente nublado a claro,
com nevoeiros esparsos ao ama-
nhccer. Visibilidade de moderada
a boa. Venlos de Sul a Sudeste,
fracos a moderados. Tcmperatu-
ra estável. Máxima c mimma de
ontem: 25° em Santa Cruz e 14.7°
no Alto da Boa Vista.
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 lÉlISlISf
A massa fria que domina o Sudeste está dimi-

nuindo de intensidade c possibilitando a elevação
gradativa da temperatura. O restante do pais apre-
senta predominância de bom tempo, apenas algumas
áreas do litoral do Nordeste poderão ter chuvas
isoladas.

aP*0** t. rcjcentcAle Oh.08 09/08

PI hcia Minguantc
17/08 23 08

NOS ESTADOS
UF
RO
AC
AM
RR
PA
AP
MA
PI
CERN
PB
pi:
Al.
SEHA
MGr.s
SP
PR
SC
RS
DF
MS
MT
GO

C»ndiçó«* Má*.
. 32 4.nublado

nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado . .
nublado.. .33 7.
nublado 29.2
nublado
nuNado.
nublado.
nublado
nublado
nuNado
pie nublado 21 2
pie nublado 23 5
pie nublado 20 2
pie.nublado 17.V
pie nublado
pie nublado
pie nublado 20 9.
ptc nublado 29 6
pie nublado 33 9
pie nublado 30.3.

32 3
33 0

.31 fr

29 2.
28.4

..27 3..27.5.
24 3

Min.
21.9

.15 6

.23 9
23 0

.21.8

( kla<Jf ( oditt^iWt Max. Min.
nublado 19 .13

Aww^io cUro 2ft 12
Atcit** claro 34 21Rrriim chuvoto .19 11
Rogoti daro 17  4
Horoo* \irn claro. 21  V
( araca* claro 28 . 17
(**rbra chu\ovi. .. . 17.. 14
Hatana claro .. 35 ... 22
l-a P»j claro 12 2
lima nublado  19 . 14
IMw* claro M |9
loodm claro. 23 . 12
tin Angflr* nublado .. ... 30 . 17
Madri dam  30 20
Nttiko nublado 2* 12
Miami chutpso 32 ...28
Mootnidfo claro .23 8
Motet* cUro 30 25
No«a lurqur claro 28 21
Pam claro 19 II
Prquifn claro . 30 ... 23
Quito nublado 21 8
R<Kna claro ^1 23Santiago chutotn 12 .. 2

nubbJo 32 24\ Kiia nuNado ?(• 11
tta«Ju«£io<i claro...... 30 21

Consumidor
Comissão de Defesa do Consu-

midof (Câmara Municipal do Rio de Ja-
'nciro): Praça F:loriano, s/n°, sala 201,
Cinelândia. Tel.: 292-4141, ramais 365 e
364, e 292-7638 (direto), horário de 10 às
I6h.

Secretaria Municipal de Saúde (De-
parlamento Geral de Fiscalização Sa-
nitãria): Rua Afonso Cavalcanti, 455, 6"
andar. Cidade Nova. Tel.: 273-61 17, ra-
mal 2280, e 293-4595 (direto), 24 ho-
ras.

Sunab: Av. Franklin Rooseveli. 39, 2"
andar. Centro. Tel.: 198 e 262-0198.

Segurança

£1

X^f-
K- A Delegacia Especial de Atendi¦
mento á Mulher: Av. Presidente Vargas.
1.248, 3o andar, Centro. Tel.: 223-1366,
ramais 194, 195 c 137, e 233-0008 (dire-
to).

Farmácias
\rm Flamengo: Farmácia Flamen-
go, Praia do Flamengo. 224. Tel.: 285-
1548 (até lh).

Leblon: Farmácia Piaui. Av. Ataulfo
de Paiva, 1.283. Tel.: 274-7322 (dia e
noite).

Copacabana: Farmácia Piaui, Rua Ba-
rata Ribeiro, 646. Tel.: 255-7445 (dia e
noite).

Barra da Tijuca: Farmácia Piaui, Fs-
trada da Barra, 1.636, loja F, bloco E.
Art Ccnter. Tel.: 399-8322 (dia e noite).

Cascadura: Farmácia Max, Rua Si-
dônio Pais. 19. Tel.: 269-6448 (dia e
noite).   -

Realengo: Farmácia Capitólio, Rua
Marechal Soares Andréa, 282. Tel.: 331-
6900 (dia c noite).

Bonsuecsso: Farmácia Vitória, Praça
das Nações, 160. Tel.: 260-6346 (até
2 lh)

Méier: Farmácia Mackcnzie, Rua
Dias da Cruz, 616. Tel.: 594-6930 (dia c
noite).

Jacarepaguá: Farmácia Carollo, F.s-
irada de Jacarepaguá. 7.912. Tel : 392-
1888 (até lh).

Tijuca: Casa Granado. Rua Conde de
Bonfim. 300-A. Tel.: 228-2880 e 228-
3225 (dia e noite).

Emergências:
A Prontos-socorros cardíacos —

Botafogo: Pró-Cardiaco. Rua Dona Ma-
riana, 219. Tel.: 286-4242 e 246-6060;
Tijuca: Prontocor, Rua São Francisco
Xavier, 26. Tel.: 264-1712.

Urgências clinicas — Botafogo: Clini-
ca Bambina. Rua Bambina, 56. Tel.:
286-0662; Gávea: Clinica São Vicente,
Rua João Borges, 204. Tel.: 274-4422.

Urgências pediAtricas — Botafogo:
Urpc, Av. Pasteur, 72. Tel.: 295-1195);
Ipanema: Urgil, Rua Barão da Torre.
538. Tel.: 287-6399.

Urgências ortopcdicas — Leblon: Co-
trauma, Av, Ataulfo de Paiva, 355, 2°
andar. Tel.: 294-8080.

Otorrinolaringologia — Copacabana:
Cota, Rua Tonelero, 152. Tel.: 236-0333.

Oftalmologia — Ipanema: Clinica de
Olhos Ipanema. Rua Visconde de Pi-
rajá, 414, sala 511 . Tel.: 247-0892.

Psiquiatria — Botafogo: Serviço de
Urgência Psiquiátrica do Rio de Janeiro;
Rua Paulino Fernandes, 78. Tel.- 542-
0844.

Prontos-socorros dentários — Copa-
cabana: Clinica Dr. Barroso, Rua Santa
Clara. 115. sala 408. Tel.: 235-7469;
Tijuca: Centro Especializado de Odonto-
logia, Rua Conde de Bonfim, 664. Tel.:
288-4797.

[<!¦
^1 Reboque

São Cristóvão: Auto-socorro
Botelho, Rua Sá Freire, 127. Tel.: 580-
9079; Rio Comprido: Auto-socorro Gafa-
nhoto. Rua Aristides Lobo, 156. Tel.
273-5495.

I Chaveiro
Vaz Lobo: Trancauto Central

de Atendimento, Av. Vicente de Cana-
Lho. 270, loja B. Tel.: 391-0770, 391-1360,
288-2099 e 268-5827; Catete: Chaveiro^
Império, Rua Corrêa Dutra, 76. Tel.:
245-5860, 265-8444 e 2S5-7443.

V Telefones úteis
(5ytsfy^ Policia: 190. Defesa Civil: 199;
Água e esgoto: 195; Corpo de Bombeiros:
193, Gás: 197; Lu: f força: 196
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Quadrinhos Horóscopo

MOfttZOKTAIS — 1 — barxx) Qrande gerain>«n1t u««<Jo tm
sacft3t'« « c«»«* antigas dotado d»? pspatdar. a c*<fO a»-
sento é a tampa da uma «Rp<K:ie de arca. com divisAat interna» 9— variedade de porcelana chinesa produzida no frècuto XII, 10 —
peoueno cogumelo ou mtcrôMo lormado por cétuia« aton-
garJat e ramusculoeas que se cria e desenv^ve à superflci# do
vinho quando a vasilha nâo e<ta coT»p4e?amente atestada subs-
tância sôhda ou volfttil produzida peia decomposição ou vaiatil»<
/a;ôo 11 — voz com que se fa/parar os 1? — cântico 14 —
simb urènio 15 — o centésimo obteío og coisa de uma serie
secundária ou ramificada ou a centésima repetição do mesmo
ot jeto ou coisa tquando posposto) 16 — porçáo de linhas manus-
entas ou datiiogratada» que compreendem aprc*imadam«nte
certo numero de letras segundo uma tabela regimentar 18 —
pedir. supircAr 20 — espécie de clarinete de metal, usado
em algumas bandas militares fpt !. 23 — dí*-se do corpo em quehá um fenômeno pelo qual certos elementos se apresentam na
Natureza sob torma de mais de uma matéria simples diz-se
dos vocâbuioa derivados de um SO etimo comu mancha m6«oa
méctita h maftia oriundos do latim macuia 25 — comandante
chmés 26 — peças de madeira unidas entre si por um tento ou
cordel que se colocam clrcolarmente nas munhecas dos animais
de montaria para ensinâ-tos a marchar orifício em muscuk) ou
aponeurose para passagem de músculos tendies ou nervos
28 — cachaça de mau gosto, 29 — voz imitativa do cabrito, 31 —
Of *â que representa as potências contrôrias ao homem e ass'
miiado pelos atro-t>aianos ao Demônio dos católicos, porém

cultuado por eles, peque o temem 32 — pequeno convento debwd'«tas iaponeses 33 — gAn«ro de ervas giabra* suculentasda lamiiia da» Quenopod«àceas, com tolhas esverdeadas e iru-tos agregados, naturalizados no Brasil e que inclui a beterraba,
qualquer corda que. em navios nâo tem nome especial talhacolocada na eitremidade dos guardms. 35— estar, passar (desaúde). 36 — no fusie ou corpo principal dos tambores, tlmpanos.bombos etc . cinto circular de madeira mole o qual por meio decordagem ou de parafusos, retesa a pele que esta enrola-da nos arquilhos refletor de grande potência dotado de carvões
que se usa em certas filmagens 31 — elemento de númeroatômico 7. existente na atmosfera, gasoso. incotor, jnodoro pou-co ativo, mas que participa de grande numero de compostosVERTICAIS — 1 — apetite insaciável causado peta perda dasensação de saciedade (o paciente nunca se sente farto ainda
que o apetite nâo seia grande) ausência congênita ou acidentalda pupila. 2 — suplício que consistia em amarrar alguém numa«spécie de cruz em forma de X. quebrar-lhe os membros comuma maça e em seguida atar-lhe o corpo a uma roda que sefazia girar ferro constituído por um disco de latâo que gira numcabo longo para apoiar no ombro e o qual tem o bordo gravadopara estampar tnsos ou o'nato« repetido*» 3 — i"terfe»çáode alivio desafogo 4 nos «angôs. pequeno tambor leito de umbarril com couro nas duas e»trem»dades e que se percute combaquetas de madeira 5 — indivíduo de uma tribo indige-na de MT uma das maiores do Brasil Central hoje reduzida amenos de 1000 indivíduos que habitam nas margens do rio Sào

t ourenço em MT 6 — vislumbre, sombra. 7 — matadura ao lado
do f»o do lombo dos cavalos originada do uso dos fomptlho*cicatnz de ferida feita pelos arreios no tombo dos cava-los 8 — un<dade de medida de resistência elétrica, no S«stemaMUS que e a resistência elétrica de um elemento passivo dumcucurio no qual circula uma coerente elétrica invariável de
um ampere quando e«iste uma diferença de potencial constantede um volt entre seus terminais 13 — cabo com que se mareiam
as velas 15 — parte da missa entre o prefácio e o Pai-**osso 17regiflo de alta pressão atmosférica 19— fasquia. sarrafo. 21espécie de pâo de farinha de mandioca 22 — indivíduo de umantige povo da Grà-Bretanha. 24 — líquido orgânico do corpohumano 27 — palavra com Que se indica no taito impres-
so das peças de teatro, que uma personagem sai de cena 28 —
vertente 30 — interjeiçâo que exprime alegria, incitamento. 33 —
bonzo 34 — talange

SOLOÇdlS DO NÚMERO AHTIRKMHORIZONTAIS — pasmaceira aceitar eu. siar aur soror do-mo, ana. etimos da. anotar, erotomanas cima. ado reaveis. om.a>»ra sofraVERTICAIS passadeira. acionar soara miro ar caa erudita,re autos romana renome, morador, tomais, ativa, ocar soma.eu. so
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Aries
21 de março a 20 de abril
Com a entrada de Marte em Virgem, o
ariano será incentivado a buscar mais
coerência o produtividade nas suas
ações O sentido critico torna-se mais
lorte assim como a capacidade de traba-
lho e organização. Intestinos sensíveis
TOURO
21 de abril a 20 de maio
Um dia corto para organizar sua casa e
atividades do rotina. Você está bem
mais comunicativo e curioso, preclsan-
do. aperfeiçoar sua monte e se mostrar
bem inlormado. Domine a ansiedade e
coloque a correspondência em dia.
GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Ho|e você poderá ter ataques de porfec-cionismo, tornando-se muito racional,
critico, fiscalizando tudo ao seu redor
Evite lalar desconsoladamente e emitir
concoitos proconceituosos Leia o livro
antus do criticá-lo.
CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
Antene-se, canceriano. Como aconteceu
ha 12 anos atrás, o planeta Júpiter esta
inspirando você a alargar seus horizon-
tes e expandir sua vida pessoal, mate-
rial e familiar Atenção apenas ao como-
dismo e a tendência a engordar.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
Especial ênfase no dia de hoje em rela-
ção a sua lorma de lidar com o dinheiro
e valores em geral. Por um lado você
podo estar mais combativo e eficiente
mas hâ um certo risco de gastar demais
e ter flutuações financeiras
VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Lua, Marte e Vênus em Virgem alterarão
o seu comportamento e sensibilidade
num quadro de maior emoção, ação e
sensualidade A|uda ao próximo e maior
capacidade critica e analítica, ressaltan-
do seus defeitos e virtudes.
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
Bom dia para trabalhar nos bastidores e
prestar auxilio aos necessitados. Cuide
para evitar a insegurança e os escapis-
mos Hipersensibilidade psíquica e von-
tade de se Isolar O discernimento anula
decepções.
ESCORPIÃO
23 do outubro a 22 de novembro
Pare, pense e decida o que é preciso
fazer para equilibrar a sua verdadeira
vocação com a sua necessidade de lutar
pela sobrevivência? Estipule novas li-
nhas de atuação profissional compati-
veis com seus ideais.
SAGITÁRIO
22 do novembro a 21 de dezembro
As possoas estarão cobrando sua maior
eficiência no mundo profissional Você
pode estar mais combativo e sério, po-
rêm evite briga com chefes, ê um bom
momento para organizar a sua vida e
zelar pela saúde
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 do )aneiro
Paixão pelo trabalho e perfeccionismo
Podo chefiar atividades profissionais e
trabalhar mais do que o normal O am-
biente profissional pode precisar de
mais harmonia e compreensão Intesti-
nos sensíveis.
AQUÁRIO
21 do janeiro a 19 de fevereiro
Situações inéditas e marcantes podem
fazer com que você analise situações
cotidianas por um enfoque totalmente
novo Você está bastante impressioná-
vel o agindo de forma astuciosa e secre-
ta Evite a 3olidôo
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
Está lhe sendo cobrado a organização e
o raciocínio prático que faz falta para
você complementar-se e usar melhor
sua intuição sem medo de errar e se
decepcionar. Seja mais prático sem ne-
gar sua natureza contemplativa

MAX KLIM

A AMIZADE DE UM. GA-Roto e seu cão b um a
GOISA BONITA ..

COMOVE-ME PROFUNDA-
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Argentina vai financiar 50 mil casas no estado
Brasília —Moreira Marlz

Maurício Cardoso
Correspondente

BUENOS AIRHS — A Argentina
deverá financiar a construção de 50 mil
casas populares no Rio de Janeiro. O
contrato, no valor de USS 400 milhões,
é negociado entre o Governo do Estado
do Rio de Janeiro c o Banco Central
argentino. A obra será executada por
consórcio argentino, integrado pelas
contrutoras Ecofisa, Sitra Vial e Casi-
na. O empreendimento, apesar da crise
econômica nos dois países, é possível
graças ao convênio de compensações
recíprocas, que orienta as relações co-
merciais entre Argentina e Brasil.

Na verdade, o Banco Central argen-
tino não deverá dispor de divisas em
moeda forte para financiar a obra. Ao
utilizar os mecanismos da legislação
de financiamento às exportações, es-
tará tratando de compensar o desequi-
librio que o balanço de comércio com o
Brasil apresenta. O déficit argentino
no intercâmbio comercial com o Bra-
sil alcança USS 400 milhões. Mas o
artificio é usado também no sentido
inverso e a CBPO, construtora brasi-
leira que integra o grupo Odebrecht.
espera a última palavra do governo
argentino para iniciar a construção da
represa de Pichu-Picun-Lcufu. na re-
giâo de Bariloche.

Essa obra. negociada entre os dois
governos, significará um investimento
de USS 300 milhões, totalmente finan-
ciado pelo Brasil. Segundo o engenhei-
ro Tardo Esterovich, da Ecofisa, a
construção das 50 mil casas aguarda só
a aprovação final da Cacex, pelo lado
brasileiro, e do Banco Central, na par-
te argentina. "Estamos confiantes em
que a obra sairá", diz Esterovich. Ele
estima que uma decisão deverá ser to-
mada entre 90 c 180 dias. A Ecofisa,
que realizou obras nos Estados Unidos
e Venezuela, estará construindo pela
primeira vez no Brasil.

Crise econômica não prejudica acordo

Publicado ontem na página 3 do
Diário Oficial da Assembléia Legislati-
va, o Projeto de Lei n" 847/89. do go-
vernador Moreira Franco, pede autori-
zação para empréstimos externos a
agentes financeiros argentinos no valor
de USS 400 milhões, para contrução de
50 mil unidades habitacionais. Uma du-
vida passou pela cabeça do presidente
da Assembléia, deputado Gilberto Ro-
driguez (PMDB): "Se a Argentina tem
dinheiro, não sei."

A dúvida sobre o financiamento,
obtido em um pais que enfrenta a hipe-
nnflação. foi esclarecida pelo vice-pre-
sidente da Companhia Estadual de Ha-
bitação tCehab), João Bosco Quadros,
que coordena o projeto, baseado cm
protocolo de intenção firmado ano pas-
sado pelos governos Sarncy e Alfonsin:
o empréstimo virá a titulo de exporta-
ção de bens de capital, com facilidades

alfandegárias, cm forma de produtos —
jogos de pré-moldados argentinos para
a montagem de casas populares. Trata-
se de uma operação de crédito entre os
bancos centrais dos dois países, em que
será abatido o saldo negativo da Argen-
tina com o Brasil.

Apesar de ser uma compensação fi-
nanceira, o governo estadual terá que
pagar o empréstimo, mas ao Banco
Central do Brasil. Para isso. oferecerá
garantias do estado, "inclusive recursos
ou bens de seu patrimônio ou de autar-
quias. sob a supervisão da Procuradoria
Geral do Estado", diz o Artigo Io do
projeto de lei do governador. Segundo
o vice-presidente da Cehab. o projeto
ainda está em fase inicial c dependerá
da aprovação da Assembléia Legislati-
va e do Senado federal para ser concre-
ti/ado. "Ainda e uma proposta, mas se
vingar, a Argentina deverá financiar os

As emendas populares

Constituinte terá
hoje propostas de
40 mil eleitores

Hélton Ribeiro
A partir de hoje, de 3U a 40 mil eleito-

res poderão influenciar os debates da
Comissão Constitucional do Estado do
Rio. São cidadãos comuns — e talvez a
maioria nem participe ativamente da
política — que querem ver os seus an-
seios e interesses representados na Cons-
tituição estadual. Muitos certamente
nunca entraram no Palácio Tiradentes.
mas lá estarão representados por suas
assinaturas em cerca de dez emendas po-
pulares coletadas pela Plenária Pró-Par-
ticipaçâo Popular na Constituinte, que
serão entregues á Comissão Constitucio-
nal hoje. às 15h. em ato público no Salão
Soba1 da Assembléia Legislativa.

As emendas populares tem que ser
apoiadas por. no mínimo, três entida-
des recístradas e subscritas por trés mil
eleitores (com o respectivo endereço e
numero do titulo). Esse foi o recurso
adotado pela Constituinte para permitir

a participação direta da população na
elaboração da Carta que vai mudar mui-
ta coisa no cotidiano de cada cidadão.
Educação, saúde, transporte, reforma
urbana e direitos dos deficientes físicos
foram alguns dos lemas sobre os quais os
eleitores opinaram assinando emendas
Muitas, como a que estabelece normas
para moralizar o serviço público, não
atingiram o número mínimo de assi-
naturas.

Nas discussões no plenário da Cons-
tituinte. as emendas populares terão a
mesma importância das que serão apre-
sentadas pelos deputados. Uma das
coordenadoras da Plenária Popular, Ro-
salina Costa Fernandes, considera essa
iniciativa um fato histórico: "Leis que
são feitas sem a participação do povo
não pegam e são desrespeitadas, como a
que proibe o fumo nos ônibus. Mas a
população está alenta e lula por questões
como creches e direitos trabalhistas'. Ela
observa que essa é uma forma de enlren-
tar os lubhies organizados por setores
que querem manter privilégios. O topico
dos transportes, que loi retirado do pro-
teto d.i Comissão Constitucional, e um
dos que vão merecer especial atenção
d.i Plenária Popular

Jornada escolar de 8 horas

Até ontem, oito emendas haviam si-
do subscritas por mais de trés mil pes-
soas e estavam prontas para serem apre-
sentadas à Comissão Constitucional A
que assegura a integração social dos deli-
cientes recebeu o maior número de ade-
sões — mais de nove mil Prevê, entre
outras medidas, a obrigatoriedade de
acessos para deficientes nos ônibus e em
todos os edifícios públicos e particulares,
e educação especializada desde o pre-es-
colar ale o segundo grau. Para isso o
Estado destinará 10% do orçamento
anual d.t Educação.

Onze entidades subscreveram a
emenda da educação, a mais extensa e
a segunda em numero de assinaturas
(seis mil). A ampliação da jornada es-

colar para oito horas diárias e uma das
principais mudanças propostas. Entida-
des representativas compartilharão da
administração das escolas publicas, cuja
direção será eleita pela comunidade eseo-
lar. Estado e municípios terão que mves-
tir 25% de suas receitas anuais no setor,
e estará vedado o repasse de verbas a
instituições privadas. Propostas especifi-
cas. conto o ensino de Sociologia e da
língua espanhola no segundo grau. iam-
bem serão apresentadas.

A emenda da saúde reserva para o
setor uma parte dos orçamentos muni-
apais e estadual (13%), proibindo re-
passe para instituições com fins lucra-
tivos. I m Sistema Estadual de Saúde
definira a política para o setor.

Polêmica do transporte

A definição de uma política para os
transportes coletivos gerou a primeira
grande polêmica na Constituinte esta-
dual O texto elaborado pela Subco-
missão de Ordein Econômica e Meio
Ambiente foi simplesmente extirpado do
projeto da Comissão Constitucional que
irá para discussão em plenário. O relator
da comissão, Elmiro Coutinho, alega que
o tema e de competência exclusiva da
União.

"Curiosamente, esse e o mesmo ar-
gumenlo levantado pela Federação das
Empresas de Transporte Rodoviário do
Leste Meridional do Brasil (l-etrans-
por)", ataca o deputado Carlos Correia
(PDT) Presidente da Comissão de
Transportes da Assembléia Legislativa e
também da Subcomissão de Ordem Eco-
nómica da Constituinte, Correia vai
apresentar emenda repondo o texto ex-
tirpado.

As propostas de Correia são bastante
semelhantes às da emenda popular que
será apresentada hoje á Constituinte,
prevendo a fiscalização pela comum-
dade da qualidade dos serviços; o esta-
belecimento por lei dos critérios pana
definição das tarifas; isenção de paga-
mento de passagens para estudantes,
algumas categorias profissionais e maio-
res de 65 anos; preservação ambiental e
conforto para os usuários como condi-
ção para manter a concessão.

O deputado Jorge Armando t PMDB)
denuncia pressão de empresários para
impedir a aprovação das emendas: "Te-
nho recebido telefonemase visitas c acre-
dito que eles tentarão obter apoio de
outros deputados." Armando. Correia e
Carlos Mine (PV) querem proibir o mo-
nopólio de linhas.

pré-moldados cm cinco anos, sendo que
a primeira parcela virá cm recursos de
até USS 80 milhões", disse João Bosco
Quadros.

Ainda não foram definidas as áreas
de assentamento dos pré-moldados ar-
gentinos, pois pelos menos seis meses
serão necessários para a concretização
do empréstimo. Mas, de acordo com
João Bosco Quadros, deverão ser csco-
Ihidas áreas da Baixada Fluminense,
onde a crise habitacional é mais grave.
A própria mensagem do governador
Moreira Franco destaca: "A iniciativa
irá permitir ao Governo do Estado en-
frentar de forma real e decisica o déficit
habitacional no estado". Na Assem-
bléia Legislativa, o projeto de lei. antes
de ser votado, será examinado pelas
comissões Constitucional e de Finan-
ças.

Rádio JB faz

debate sobre

vida na favela
José Martins, morador d.i favela da

Rocinha, foi um dos ouvintes que liga-
ram ontem para a Radio JORNAL IX)
BRASIL e participaram do programa
Uneoniro com a imprensa, onde foi apre-
sentado o documentário Conseqüências
ila ur/>ani:afão acelerada </<> Ri" ue Jam i-
rii uma co-produção da radio com a
emissora alemã Deutsche Welle, que de-
talha projetos de iniciativa dos morado-
res da favela, como cooperativas de eos-
tureiras e brinquedotccas.

Martins corrigiu o sociólogo Sérgio
Andréa dizendo que o número de crian-
ças atendidas pelas creches organizadas
pelos moradores chegava a mais de 2 mil,
e não 300. como afirmara o entrevistado.
A creche construída pelo Governo do
Estado atende 65 crianças. Os partici-
pautes — Sérgio Andréa e o professor de
Pós-Graduação do Departamento de
Educação da PUC-RJ. Pedro Benjamim
Garcia — concordaram em que a aplica-
ção de recursos em comunidades earen-
tes deve atender necessidades expressas
pelos moradores.

Só 5 empresas

concorrem a

estacionamento
Das 13 empresas que se habilitaram

á concorrência da Secretaria municipal
de Transportes para administrar as 6
mil \agas dc estacionamento ijuc exis-
tem na cidade — antes geridas pela
Coderte —, apenas cinco entregaram
para a seleção preliminar a documenta-
ção sobre idoneidade jurídica e expe-
riência no ramo. Na segunda fase. den-
tro de dois dias. de acordo com o chefe
de gabinete da Secretaria, Júlio Moran-
di. presidente da comissão responsável
pela escolha, será estudada a melhor
proposta técnica e financeira, cujo pa-
tamar, estabelecido pelo secretário Al-
varo Santos, não deve ser menor que
50% dos lucros obtidos com a explora-
ção do negócio.

O secretário disse que tem urgência
na definição do serviço para que aca-
bem de uma vez os atritos entre os 70
monitores que atuam nas 67 áreas de
estacionamento da cidade e os Jlaneli-
nhas. Álvaro Santos alertou o usuário
de que o serviço e grátis enquanto esti-
ver sob a responsabilidade da Secreta-
ria.

Das cinco empresas que concorrem
á administração das vagas, duas atuam
em São Paulo: a Patropi Administração
de Estacionamentos e Garagens Ltda
(totalmente paulista) e a Sathon Servi-
ços e Administração de Garagens, com
negócios no Rio e cm São Paulo As
trés firmas cariocas são a Sebastião de
Souza Féli.x M E., a Silva e Silva Car
Park c a Cia. Mercantil Itaipava Aces-
só nos de Automóveis.

Mandarino mostra intimação a Moram: quer garantia dc que não haverá ação

Mandarino exibe intimação

Presidente da CEF
diz que sofreu
íimençíi e pressão

HKASII I \ — Como prova de que
foi "ameaçado e pressionado", o que o
levou a não liberar N( /S milhões para
obras contra enchentes no Rio de Ja-
neiro, o presidente da Caixa Econòmi-
ca Federal, Paulo Mandarino, exibiu a
intimação que recebeu da 3* \ara da
Justiça Federal dc Brasília, em ação
do prefeito Marccllo Alencar, para que
explique a demora na liberação de ver-
bas para o município. Mandarino rece-
beu no último dia 21 a intimação expe-
dida pela juíza Cilene Maria de Almeida.
Embora o prefeito tenha afirmado que
retirou a ação. Mandarino exige: "Dese-

io ou\ir isso diretamente dele.
O desentendimento entre o presidente

da Caixa e Marccllo Alencar impediu a
assinatura, ontem, de um contrato global
de USS 47 milhões para obras contra
enchentes no município do Rio. foram
assinados acordos apenas para o estado.

através do governador Moreira Franco,
somando USS 190 milhões. A primeira
parcela, de USS 41.4 milhões, deverá ser
liberada na próxima semana. Além dos
recursos da Caixa, o Estado do Rio de
Janeiro receberá USS 175 milhões do
Banco Mundial O convênio prevê ainda
uma contrapartida dc USS 20 milhões
por parte do estado e l'SS S milhões do
município.

Os recursos serão utilizados em obras
de drenagem dos rios Iguaçu e Bola. em
Duque de Caxias e Nova leuacu. ao
custo de USS 8.3 milhões: dos rios Estre-
Ia e lnhomirim, em Caxias e Magé (USS
7.6 milhões); da bacia da Baia da Guana-
bara. também etn Caxias e Magé (USS
2,3 milhões); da bacia do Rio Maracanã,
no município do Rio de Janeiro, (USS
13,2 milhões); da bacia do Cunha, tani-
bem no Rio (USS 4,7 milhões), e ainda a
drenagem de diversas bacias da região
metropolitana, beneficiando os munici-
pios de Caxias. Nova Iguaçu, São João
de Meriti. Magé e Nilópolis, ao custo de
USS 5.2 milhões.

Após assinar todos os contratos, o
governador Moreira Franco afirmou que"a liberação dos recursos é uma conquis-
ta do povo do Rio de Janeiro, que lutou
por isto". E se justificou: "Agi muitas
vezes como um juquinha insistente e. as
vezes, intransigente com o presidente d i
Caixa, mas foi tudo devido á urgência
das obras." O governador tentou interve-
der em favor da Prefeitura carioca, mas
disse que a iniciativa não teve sucesso."Conversei com Alencar, ele garantiu
que não pretende criar polêmica e re-
tirará a ação contra a Caixa. Lamento
que não esteja conosco agora para as-
sitiar os contratos", disse Moreira Fr.in-
CO.

Com o Ministério da Educação o go-
vernador do Rio assinou convênio-de
NCzS 3 milhões para a construção de 24
escolas de 1" grau cm seis municípios
do estado: Caxias, Nilópolis, São Fide-
lis. Santo Antônio de Pádua. Mirúce-
ma e Itaocara. O ministro Carlos
SanfAnna assinou o acordo em casa,
onde se recupera de cirurgia no cora-
ção realizada em São Paulo há 20 dias.

Marcello garante que não processou

O prefeito Marcello Alencar não vai
entrar com ação judicial contra a Caixa
Econômica Federal (CEF) exigindo a li-
beraçãoda contrapartida no empréstimo
do Banco Mundial enquanto estiver no
Brasil a comitiva de cinco técnicos do
banco que veio conversar com represen-
tantes da Caixa, da prefeitura e do go-
verno do estado. Marccllo Alencar de-
clarou que a ação judicial a que se refere
o presidente da CEF, Paulo Mandarino,
foi uma notificação enviada através da
Justiça Federal à CEF. na qual a prefei-
tura fixa o prazo de dez dias para uue a
instituição libere a verba necessária e de
explicações p.ira o atraso.

[~| A Editora Abril o a Shell
^ lançaram campanha edu-
cacional para reduzir o alar-
mante número de acidentes de
trânsito — 235 mil no ano pas-
sado, à média de I morto para
cada grupo de 555 carros,
quando nos Estados Unidos
a média é de 1 para grupo de
3.800. O número de agosto da
revista Nova Escola trazencar-
te com quadrinhos em que a
Turma da Mônica (como Mô-
nica (E). Çebolinha e Casção,
na foto), criada pelo cartunista
Maurício de Sousa, ensina a
atravessar rua sempre na iai-
xa de pedestre, usar cinto .de
segurança e andar de preferen-

cia no banco de trás

O prazo de dez dias acabou a 31 de
julho, mas o prefeito aguardará decisão
de Mandarino, na expectativa de que o
total que cabe á Caixa este ano seja
liberado em breve. "Mas a ação esta
prontinha, e ainda poderemos entrar se a
Caixa decidir não liberar o dinheiro",
diz. O presidente da Caixa, por sua vez.
se recusa a assinar qualquer contrato
sem que antes de estar convencido dc que
o prefeito desistiu da ação.

Enquanto a verba não sai. o estado
do Rio está perdendo USS 7.300 por dia.
sendo USS 2.100 do município, valor
referente a juros e à taxa dc permanência
cobrada pelo Banco Mundial pelos USS

5 milhões que estão parados no Banco
Central há sete meses. Neste tempo, o
estado perdeu USS 1.612.188 (USS
460 11S do município).

H A Fundação Cacique Cobra
Coral - que reúne pessoas com

poderes ditos paranonnais de todo
o pais, com sede em São Paulo —
entrou na luta pela liberação da
verba. Paulo Mandarino recebeu
telex alertando para 

"intempéries

fortes e destrutivas", causadas por
chuvas, especialmente no Rio. As-
sina a presidenta da instituição,
médium Adelaide Scritori.
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Vamos

bimbinar?

Danusia Barbara

Chega de bacalhau e vinho verde, checa de lasanha, chega de coq au vin c
pot au fcau! Çucyo a/tw dc novo. de nunca visto — algo único! Tem dia que
todo mundo acorda assim, com fome de novidades. Por exemplo, o Sr. já
bimbinou hoje? Na Tasca Korea House isto é possível.

Pois é. o Rio tem coisa que até Deus duvida. Comida angolana? Tem.
Restaurante que roda? Tem. Batráquios de todo jeito? Comida americana?
Polonesa'.' Finlandesa?Dinamarquesa? Indiana? inglesa? Tem tudo isto. em
restaurantes únicos que pouca gente conhece, porque Sabor Carioca e -
antes de tudo — fora do comum.

Restaurante 

tipico de verdade é
assim: inescrutávcl. 0 freguês
vem falando uma lingua arre-

vezada, aponta no cardápio o que quer
pelo número. O garçom aponta o nú-
mero para o cozinheiro (que e corea-
no). E a comida chega à mesa deste
jeito — incógnita. Pelo menos para o
garçom, que é cearense.

O Korea House abriu ainda agora e
já anda cheio dc coreanos. "Só no sá-
hado teve uns 70", conta o garçom E.x-
pedito, 

"comendo muito e virando gar-
rafas de Jinro Seju". F. um destilado
de batata doce. tipo cachaça, e vão
duas garrafas para cada tròs coreanos.
Para trabalhar 50 horas por semana, só
assim mesmo.

As tantas chega o dono Nam Ho
Lee. mestre de ttwkwon do que vive ha
13 anos no Rio. "Gente que come car-
ne é mais ativo, mais forte, é nervoso, o
cabelo cresce, o coração bate rápido —
morre cedo", di/ Nam Ho Lee. "Quem
come maiv legumes c igual a boi. me-
nos nervoso, cabelos cresce menos, e'ir,.:is tranqüilo". Ele é instrutor da
policia militar c trouxe a irmã Soon
Ac (Maríam) c a sobrinha Kyung Wha

. (Sandra) para abrir o primeiro restau-
rante tipico coreano do Rio.

O ambiente c simples: lambns de
madeira á meia altura, restos da deco-
ração lusitana da Tasca Adega que fi--cava no lugar (o nome oficial agora é
Tasca Korea House...). O ar oriental

fica por conta de uns posters c da fami-
lia Lee. que trabalha tão doidamente
como se estivesse mesmo na Corea (sc
para os ocidentais os japoneses são uns
loucos porque trabalham demais, para
os japoneses, os loucos são os corea-
nos, que trabalham ainda mais).

E a comida? É de uma vastidão lusi-
tana, apimentada como se viesse da
Bahia. Gostosa, sem sutilezas. O he-
mui jangol, sopa de frutos do mar. é
feita na mesa como se fosse um suki-
vaki japonês, só que cozido. Tem pci-
xc. camarão, carne de vaca. pasta de
peixe, polvo, queijo dc soja. muitos
legumes e um consome de carne que e
a base de tudo. Lentamente vanse fa-
zendo, amparado por uma porçaô gc-
nerosa de arroz branco, acelga chinesa
marinada na pimenta, nabo também
mannado e agnão com gergelim. Por
NCzS 35.00 dá para dois e ê o prato
mais caro do cardápio.

Com esta sopinha boa de puxar
papo. o almoço vai-se alongando. Na
hora da conta, os garçons cearenses já
estão almoçando, á frente de travessões
de comida oriental cujo nome ainda
nem sabem. Querem mais certeza de
que a comida coreana vai pegar no
Rio''
¦ Korea House — Praia de Bota-
fogo, 340 loja H (entrada pela Rua Vis-
conde de Ouro Preto. Tel.: 551-6344.
Segunda a sábado, das 1 lh30m às 23h.
Cheque.

Iguarias coreanas

4>m i iJ ^
H Bibim neng myun
— macarrão apimentado

H J 7|
¦ Bui go ki

churrasco coreano
£ -M'A >1

tj Yuk te¦ carne com tempero especial
-si} -!l yj^j
U Keran nian

pannuecas dc legumes

A 4 61 &
¦ Seu ti kim
— camarão tnto

4 4
¦ Pajon

pizza coreana

H Bokum bap
riso í O

ü- xj- &J:
¦ Nanja wans

legumes com carne
moida Irita

M %
Tan su yuk- carne frita com legumesSen su ti quimpeixe empanatío

$ el -é 
M *1 %%

Dak qoki ti guim ¦ Nak |i bok umfrango empanado — polvo frito

Í *1 *è
¦ Cai bi tan— sepa de costela de t>oi

O Kimuchi jangol— sopa de ace'ga com pimenta

g Sem dubu
queijo de soja com molho

Outros únicos

D'Africa — Comida basica-
mente angolana, onde a farinha pu-
ba, a fungê (socada em pilão c seca
ao sol do quintal do restaurante),
está muito presente. Rua André Ca-
valcanti 58, Fátima. Tel.: 242-4139.
Todos os dias, das 1 Ih à 1 h.

Delicat's — Um pouco da co-
zinha judaica: varcnikes (pasteis co-
zidos de batata ou de queijo); burc-
cas (massa folheada recheada dc
batata, queijo, espinafre); guefiltc
fisli (bolinhos dc peixe) etc. As sex-
tas há o chalot, pão trançado, ideal
para lanches. Avenida Henrique
Dumont 68, loja I, Ipanema. Tel.:
274-0242. Segunda a sábado, das
lOhás I8h.

D. Irene — Uma galinha à
Kicv, podjarka, stroganoff: isto mes-
mo, estamos num restaurante russo
que durante muitos anos foi tam-
bem a moradia de D.Irene Smalla-
nikoff. Hoje. aos 86 anos. ela sc
aposentou e sua amiga Emitia Cam-
pos continua a tradição dc uma co-
mida honesta e saborosa. Rua Veda
730, Bairro Tijuca. Teresópolis.
Tel.: 742-2901. Só com reservas.

Helsingor — Todos aqueles
sanduíches á dinamarquesa e, aos
domingos, um smorgasbord, uma
mistura de café da manhã com al-
moço cheio dc peixes, saladas, frios,
pães pretos, queijos, doces. Rua
General San Martin 986, Leblon.
Tel.: 294-0347. Terça a sábado, das
I8h á Ih. Domingo, das 13h até
último freguês.

Koskenkorva — Trutas, files,
molhos com cogumelos, omeletes c
um pão preto inesquecível: alguns
traços da comida finlandesa podem
ser saboreados no simpático restau-
rante do casal Martti c Maija Var-
tia. Avenida Gercmário Dantas
439, Jacarepaguá. Tel.: 392-8320.
Todos os dias. das 1 Ih até o último
freguês.

La Tour — Yocc entra numa
torre e. lá cm cima, sentado á mesa,
começa a girar, tendo a vista do Rio
para observar. Ilha Fiscal, a Ponte
Rjo-Niterói, fragamentos do Paço,
o Teatro Municipal, o Cristo, o
Aterro. í:. uma espécie dc carrossel
onde a comida não é o mais impor-

tante. Peça o que houver dc mais
simples, um peixe grelhado, um ma-
mão e aproveite o passeio. Rua
Santa Luzia 651. 34" andar. Centro.
Tel.: 240-5795. Todos os dias, das
12h ás 24h.

Neal's — A comida americana
não é só hamburguers. Há costeli-
nhas de porco carameladas com lei-
jòes. por exemplo, que são uma de-
licia de se comer com a mão. Neste
reduto à Neva Iorque, é possível
provar disto e de outros pratos
americanos. Rua Sorocaba 695. Bo-
tafogo. Tel.: 286-0433. Terça a do-
mingo. das 19h até o último fre-
gués.

A Polonesa — Arenque mari-
nado. panquecas de batatas, escalo-
pinhos com molho de champignon.
A cozinha polonesa é vigorosa, algo
campônia c costuma ser acompa-
nhada dc vodkas e muitos votos de
vida longa. No Rio. a família Pas-
tusiak sc encarrega há cerca de 40
anos dc divulgá-la. Rua Hilário de
Gouveia 116. Copacabana. Tel.:
237-7378. Terça a sexta, das 17h até
o último freguês. Sábado c domin-
go. a partir das I2h.

Raajmahal — Que tal um br-
rani dc carneiro, um pão chaputi ou
um parathd] A cozinha indiana usa
dc muitos temperos, legumes c não
tem pejo de fazer, por exemplo, um
ensopadinho de abacaxi. Rua Cie-
neral Polidoro 29, Botafogo.
Tel.:541-6999. Todos os dias. a par-
tir das 18h.

Rancho das Morangas —
Rãs, rãs c mais rãs, cozidas, assa-
das. fritas, á dorée, cm risoto. em
sopas e sc o freguês pedir ate cm
sobremesas. Estrada do Catonho

1 520 e 1.501. Jacarepaguá. Todos
os dias. das llh ate o último fre-
gués.
U The Lord Jim Pub — Embo-
ra não seja o único pub do Rio. é
sem dúvida o mais bonito, o mais
tradicional e o único que serve o
legitimo chá inglês da tarde, além
das comidas que inglês tanto gosta,
como torta de rim. Rua Paul Red-
fern 63, Ipanema. Tel.: 259-3047.
Terça a sábado, das 16h á 1 h. Do-
mingo, a partir das 1 lh.

Kyung Wha Lcc. a mãe Ac Lcc e os quitutes coreanos

CEC A bate recorde de multas

Problema interno

ha empresa poderá
frustrar negócio

. LONDRES — A divisão hoteleira
do grupo Sea Containers confirmou
ontem cm Londres o interesse do cm-
presário norte-americano James
ífherv-ood pela compra do Copaca-
Hana Palace, mas ressalvou que não
há perspectiva de fechamento do ne-
aócio antes dc setembro. O diretor da
divisão, Chris Sweet. disse que 

"nada
ha de oficial" até o momento, embo-
ra contatos estejam sendo feitos entre
,i direção do hotel, no Rio. e o vice-
presidente do grupo. Herman Gcnny,
cm Nova Iorque.

¦ A indefinição do negócio se expli-
ca porque James Sherwood está
ameaçado de perder o controle acio-
nario da Sea Containers para um
Consórcio anglo-sueco. que tenta
comprar as ações do grupo por USS
824 milhões. A Sea Containers é pro-
prietária da Sealink Bntish Ferries,
uma frota de barcas que faz as rotas
do Canal da Mancha. Sc a proposta
for aceita, a empresa de navegação
Stena. que opera várias linhas de car-
da na Escandinávia, pagará USS 398
milhões pela Sealink, cabendo os
USS 426 milhões restantes á Ti-

phook. empresa britânica locadora
de containers.

A proposta, feita no final de maio
deste ano. encontrou de saída forte
resistência de Sherwood. Quando as-
sumiu o controle do grupo, em 1965,
a Sea Containers acusava prejuízos
de USS 50 milhões. No ano passado,
capitalizou lucros superiores a USS
85 milhões brutos. Além da Sealink, a
Sea Containers é proprietária da rede
dc hotéis Orient Express — que inclui
o famoso hotel Cipriani. em Veneza
— e da Venice-Simplon Orient Ex-
press. empresa de trens que explora a
linha do Expresso Oriente, ligando
Paris a Istambul.

A Sea Containers é registrada nas
Bermudas, mas sua administração es-
tá centralizada em Londres. A princi-
pio. Sherwood tratou de defender
seus interesses no grupo, acusando o
consórcio anglo-sueco de fazer uma"proposta ilusória" de USS 50 por
ação. quando o preço, dc acordo com
os seus próprios cálculos, estaria en-
tre USS 70 e USS 100. Ele fartou-se
de declarar á imprensa britânica que
a Temple Holding, empresa criada
para concretizar o negócio, não tinha
recursos suficientes para honrar a
oferta

Depois, aproveitando-se de um es-
tratagema jurídico válido nas Bermu-

das, as próprias subsidiárias da Sea
Containers adquiriram 20% das
ações do grupo — uma prática ilegal
nos mercados da Grã-Bretanha e dos
Estados Unidos, onde as ações do
grupo são negociadas. A artimanha,
orçada em USS 109 milhões, foi de-
nunciada á Justiça norte-americana,
que deu ganho de causa ao consórcio
e proibiu novas jogadas deste tipo.

Sherwood, então, apelou á Supre-
ma Corte dos Estados Unidos, en-
quanto ainda corre processo nas Ber-
mudas para invalidar o que a Temple
Holding alega ser um negócio incom-
pativel com as responsabilidades de
um diretor de empresa. Segundo o
mandado judicial, "o negócio foi im-
plementado pelo conselho de direção
da Sea Containers e ou pessoalmente
por Sherwood. sem levar suficiente-
mente em conta os interesses das sub-
sidiárias".

Sherwood promete resistir para
sempre "Sc 

perder, vou apelar de no-
vo", disse recentemente. Tido como
empresário ousado c tempcramcntal.
aos 57 anos ele se diz disposto a fazer
o impossível para manter o controle
daquela que é hoje a maior locadora
dc equipamentos e fabricante de con-
tainers do mundo. No Rio. a família
Guinle diz que o Copacabana Palace
só não será vendido para Sherwood,
se a Sea Containers mudar de mãos.

—n—a

Agressão ao meio
a m bien te en vol ve
firmas e pessoas

A Comissão Lstadual de Controle
Ambiental (CECA) bateu recorde de in-
frações em sua última reunião, segunda-
feira. A partir de notificações da Feema
(Fundação Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente), ela emitiu 45 multas, 40
contra 33 empresas c cinco contra duas
pessoas, quando costuma aplicar de 15 a
30 multas, a cada 15 dias. Vinte e duas
multas são por poluição de água, 13 por
poluição de ar. cinco por operações não
licenciadas e cinco por poluição de solo
(caso dos dois cidadãos).

Não fosse o falo de as empresas re-
correrem para não pagar o que devem, as
multas poderiam render ao estado
NCz523O.I00, verba que iria para o Fun-
do Especial de Controle Ambiental (Fe-

cam). para ser aplicada em reparos de
danos ambientais. Criado em fevereiro
de 1988 com esse objetivo, o Fecam rcce-
beu esta semana seu primeiro repasse por
pagamento de multas, no valor de
NC/S*>2 458. Alem de multas, o fundo
recebe 10° o dos royiiliws de petróleo,
doações e empréstimos.

Empresas ou pessoas multadas po-
dem agir dc duas formas: pagar pela
infração em 15 dias. a partir do recebi-
mento da multa, ou recorrer ao secreta-
no dc Meio Ambiente. Carlos Henrique
de Abreu Mendes, no mesmo prazo de 15
dias. O secretário avalia a argumentação
apresentada e quase sempre indefere o
recurso, isto e. mantém a multa. Lm
seguida, awsa a CECA, que informa a
empresa sobre o prazo de pagamento, de
15 dias. Não pagando, a empresa e ins-
crita cm livro da divida ativa do estado,
na Secretaria de Fazenda

A Destilaria Grumarim, no muniei-
pio de São Fidélis, cometeu a maior m-

fração. Por lançamento de vinhoto, pro-
duto residual da cana-de -açúcar, a
empresa recebeu multa de I mil l terjs.
ou NCzS30 mil. A fábrica de roupas Filó
S A. de Friburgo, recebeu quatro muitas
de 200 ITeps, o que dá NC/S24 mil A
Companhia Siderúrgica Guanabara, de
Nova Iguaçu, esta intimada a pagar
NOS 18 mil. pois recebeu multa por lan-
çamento de óleo na Baia dc Guanabara e
outra por emissão de partículas poluen-
tes no ar

Paulo César Ferreira, de Lins de Vas-
concelos, foi flagrado jogando lixo em
lugar inadequado, na Barra da Tijuca, e
terá de pagar NCzS600. Por extração
ilegal de areia no loteamento Chácara do
Gargoa, em Cabo Frio (Região dos La-
gos). Domingos Mota recebeu quatro
multas, que somam NCzS9 mil. sendo
uma por atividade não licenciada e lã"-
por degradação ambiental. Os \alores
das outras infrações variam entre
NCzSIS mil eNCzS 1.500.
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Sea Containers confirma interesse no hotel da Atlântica e espera fechar negócio em setembro

Sea Containers 
quer 

o Copa
Ramos estará limpa domingo

Liberação da praia
ainda depende de

exames da areia

No 
domingo a Praia dc Ra-

mos estará limpa. Quem ga-
rante é o presidente da Comlurb.
Ivan Lagrotta. ao informar que a
máquina que a empresa recebeu
da Itália ha sete meses começou
ontem o trabalho de limpeza da-
quela praia da Zona Norte, com
550 metros de extensão e 110.000
metros quadrados. O equipamen-
to. entregue para teste, já foi usa-
do c aprovado cm praias da Zona
Sul

Mas o fato de a limpeza termi-
nar dentro dc três dias não signili-
ca que a praia será liberada. Além
do alto indice dc poluição das
águas da Baia dc Guanabara que
banham a praia, a Feema (Funda-
çào Estadual dc Engenharia do
Meio-Ambiente) chama a atenção
para a sujeira da areia. Depois que
a Comlurb tiver retirado todo o
lixo e arejado a areia, a Feema
recolherá amostras para analise.
Só depois da divulgação do exame
de laboratório os freqüentadores
saberão sc a Praia dc Ramos terá
condições de salubridade para ba-
nho dc sol. Continuará proibido o

banho dc mar devido aos riscos de
contaminação.

O arejamento da areia é feito
com uma espécie de ancinho cha-
mado esclarificador, com o qual a
máquina recolhe o lixo dc maior
volume como garrafas e cascas dc
côco, e abre sulcos de até 20 ccnti-
metros de profundidade permitin-
do a penetração dos raios solares

Segundo o médico Marcos
Fonseca, "esta é a melhor forma
dc exterminar os fungos e vermes
que existem na superfície da
areia". Ele foi observar o trabalho
de limpeza da praia, freqüentada
por moradores de Ramos, Olaria,
Bonsucesso, Manguinhos, Penha e
Baixada Fluminense, que são tam-
bém clientes do Centro dc Saúde
Américo Veloso, do qual Fonseca
é diretor.

A máquina mostrou também,
rapidamente, do que é capaz em
termos de limpeza. Em menos dc
cinco minutos, uma espécie de
moinho que se atrela na traseira
do veiculo recolheu mais dc 12
quilos dc lixo entre conchinhas.
pontas de cigarro, tampinhas de
garrafa c seringas descartáveis.
"Precisávamos ter 50 máquinas
como esta", afirmou o diretor dc
Serviços Especiais da Comlurb.
Antônio Maia.

Feema não faz

análise de óleo

A Feema não iniciou a analise
do óleo derramado sexta-feira de
um navio que poluiu 10 quilónie-
tros da orla marítima de Piratinin-
ga. praia oceânica a 20 quilôme-
tros do centro dc Niterói. A
Fundação, que havia prometido
divulgar ontem o resultado do
exame, informou que só poderá
fazer a análise comparativa quan-
do a Capitania dos Portos entre-
gar amostra tirada do navio sus-
peito, que não está mais no porto
di) Rio de Janeiro. A Capitania
não informou quando enviara a
amostra nem o nome do navio que
supõe ser o responsável pelo des-
pejo.

Anteontem, primeiro dia da
limpeza da praia, foram retiradas
40 toneladas de óleo. areia e lixo
por equipes da Prefeitura. Mas a
areia voltou a ficar suja por causa
do movimento da maré: as ondas
batiam nas pedras, que ficaram
manchadas de óleo. principalmen-
te as da Prainha. As 7h dc ontem,
a Prefeitura iniciou limpeza das
pedras com jatos dc água. usando
equipamento cedido pela empresa
Perenv Serviços Técnicos Ltda.
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Mãe — Foragido da prisão há três
meses, Carlos Raul Silva Ribeiro de Frei-
ias, de 33 anos, foi preso ria noite de
terça-feira, na Avenida Prado Júnior,
48, apartamento 306, Copacabana (Zo-
na Sul do Rio), depois de espancar a
mãe, Léia Silva Raul de Freitas, de 50
anos. Agitado, Carlos resistiu à prisão.
Foi autuado por resistência e agres-
são. Deve voltar ao presidio nas próxi-
mas horas.
Maconha— Benjamim Cândido de
Oliveira, de 44 anos, foi preso com 12
quilos de maconha prensada, que esta-
vam guardados atrás do armário de sua
casa. na Rua Roberto Simonsen. 125. Fa-
vela de Kosmos (Zona Oeste do Rio). A
prisão foi feita por policiais do Regi-
mento de Policia Montada da PM (Cam-
po Grande), graças a denúncia anônima.
Facadas — A doméstica Lenita
Mana Ferreira, de 40 anos, foi encontra-
da morta a facadas em sua casa, no
Morro do Cantagalo, em Ipanema (Zona
Sul do Rio), na madrugada de ontem. A
policia suspeita do guardador de auto-
móveis Antônio Pereira dos Santos, de
44 anos. amante de Lenita, que fugiu.
Tiros — Francisco Bezerra do Nasci-
mento, de 39 anos. o Chico Carroça, foi
assassinado com vários tiros, desfecha-
dos por desconhecido no final da noite
de terça-feira. O crime ocorreu em frente
ao numero 380 da Travessa de Colégio,
nas proximidades da Ceasa. em Irajá
(subúrbio do Rio). A 40" DP (Rocha
Miranda) investiga.
Agressão — O PM Orlando Costa,

 oõ Regimento de Polícia Montada
(Campo Grande), que responde a dois
processos por agressão, atirou em Silva-
ne dos Reis Rodrigues. 32 anos — mora-
dora do n" 1354 da Rua Agai. em Jardim
Palmares, Santa Cru/ (Zona Oeste). Sil-
vane foi ao Hospital Estadual Pedro
II e fez exame de corpo de delito, regis-
trando a ocorrência na 36' DP e levan-
do o caso ao conhecimento do coman-
do do regimento.
Fórum — Com a participação dos
bispos D Mauro Morelli (Caxias), D.
Valdir Calheiros (Volta Redonda) e D.
Adriano Hipólito (Nova Iguaçu), re-
presentantes de diversas entidades li-
gadas às dioceses realizaram a reunião
preparatória do fórum sobre a violên-
cia na Baixada Fluminense O encon-
tro foi marcado para dia 29 de setem-
bro. na U ERJ. As entidades vão
preparar dossiês com casos de violên-
cia para denunciar na reunião. O fò-
rum terá carater permanente na defe-
sa de pessoas contra a violência. "Nós

também somos vitimas, os primeiros a
sofrer na pele a violência", afirmou D
Hipólito. enquanto D Mauro Morelli
destacava o papel dos grupos de exter-
mimo. Para D Valdir Calheiros, o
pior e a absoluta impunidade, mos-
trando que as instituições acobertam
seus criminosos"

COLÔNIA CECliA.

0 OESTE BRASHERO DESBRAVADO

POR UM SONHO ANARQUISTA.

Pauto Bit ti - Vive
frovann» Ross». o
piotagonista da
historia Obceca-
do pelo deseto de
convtvef com a
humanidade livre
e G«ovann< o res
ponsMi Dela «u-
laLaçJo da coK>nwí no Bfas»!

S
Editti Stqwlri
Interpreta Adele
uma mu#» co<a-
io$a e convicta
dos "Oeais anar-
quistas Bonita e
inteligente torna-
se o txaço dueito
de frcvannt Ros
sj a quem ama e
aômwa

tnw Gonçatvet -
Aruba, trabalha-
d» lyaçai que aos
poucos tw (X/r*-
nanóo os conhe-
omentos e as teo-
rias dos anar quis-
tas Aníbal, como
tempo passa a
defender como
um soUxío a so
brfW^oatoco-
KVna no Brasil

Selma Egrey
Grna Rjva mulhet
de Pietio e que
também detenOe
as ide»as anaf-
quistas

GaOnela Duarte
Estreando na tete-
vísòo F»iha da
atri: Regina Dua*-
te ela tmerpreta
em "Colônia Ce-
ciiia a mero-
na Bi anca tilia
óe P»e1ro e Gma
Riva

Roberto Bataglin
Ernesto Factimi,

anir^mor do gru-
po Radical ativo
na ttília Ernesto
defende a cotóma
com g.yra e oe-
terminação Dota-
Oõ de um tempe-
r a mento mqunto
e provocante ele
e um gaiantíMítof

Geraldo Del Rey-EgtaoCini cam-
ponès e o res-
ponsavel pela
constr uçâo de
uma das peçasmus importantes
da cotòoi.i o moi-
nfx) Oe tuba que
por mu» to tempo
q.vant»u a subys-
t£f>oj das famt-
kis

Oenise Del Vec-
chio ¦ Duzoiinj
Dni mulher de
Egiao Sempre ao
lado do mando e
mesmo sem en-
tender as teorias
anarqurstas teve
unu participação
impi* tanteMtor-
rniç.*) da Coló-
nvi

Marcelo Picchi
Reinaldo Parodi.
ooerano para to-
Dos os serviços
possui um caráter
reservado, mas
n,V> deua de p3r-nop.li das lutas
anarquistas

Paulo Vil laça
Delegado Tava-
res lesponsavel
pe« incêndio que
destruiu a Colò-
nvi

João Bourbon-
nals Dr Colom-
bo Leom med»co
00 governo que
atendia as coló-
ruas de im»grar>-
tes Atrardo pelas
idéias anarquis-
tas morou por
um tempo com os
italianos

COLÔNIA CECÍLIA. UM IMPORTANTE CAPÍTULO DA

história brasileira CONTUDO EM 10 CAPÍTULOS.

flgpj; tMJMWWMJUMWy*" Wí -
Estamos no norte da Itália Mais precisamente na região entre
Turim. Parma e Monforte Um grupo de idealistas italianos,
liderados pelo lomahsta e agrônomo Giovanni Rossi. com o apoio
de Carlos Gomes, então se apresentando no Teatro Scala de
Milão, consegue do Imperador D Pedro ll. um pedaço de terra
no Bfasil para instalar uma sociedade nova. sem a opressão cio
poder
Animados por este sonho vêm para cá. mas quando chegam

encontram a Republica proclamada e têm como umea alternativa
par tirem rumo a uma região selvagem do oeste do Paraná
A partir dai temos uma história de muiln luta paixão e coragem,
mostrando como nada pode deter um ideal.
Não perca esta produção realista, qravada nos próprios locais,
com um grande elenco e coniieça em apenas 10 caprtulos.
um dos mais importantes e desconhecidos capítulos da história
do Brasil.

W
0 canal livre.
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no Fundao deixa 18 feridos, 11a bala
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% Policia ouve sargento

/flli iTTttwfl nl ZlV AAMtnr rli-7 nut* bomba com polvora retirada dc fo-
| iv" ^ 

1 " 1 ir»Nv lVlIlllal UJ£ LjUL gQS je arljficj0 c colocada cm uni
I , in fez bomba para tubo dc ferro. Afirmou ainda que a

I M !'. bomba scria usada para pcscar, mas
I B JB||| I—| USar Gin pescana naosoubcdizeraodelcgado Alberto

I I 1 Hi  //;' '—| Thomaz da Silva o local da pcscaria
1 IV1 n tercciro sarecnto Vicente An- nem o nome dos amigos que$
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A ft \J tonio Alves dc Franca, de 41 acompanhanam. Segundo o military
-T" w anos,qucdcsdcamadmgadadodia a.c.xplosao acontcceu per inexpc,.

25 dc julho cstava internado no "cnc.a: era a pnmcira vcz que con-

[j}K I rm \ Hospital Central da Aeronautica cm fecc.onava a bomba que aprendera a
~T 

V (fflPli Ajv>«gfTA conscquencia da cxplosao de uma manusear cm menino, quando mo-

1 J yj bomba que provocou a amputate rava cm Scrgipe. 0 policial nada he
Cairo-fort*((\\ de sua mao esquerda, teve alta on- perguntou a rcspcito da declara?ao

-  iu l) tem c foi levado por uma patrulha Muc ^c/ a0 c'^?ar fc'do ao liospi a

^=====-1 Tralll*r >« Jf da Policia da Aeronautica a V DP de ^ ««fJcl,v0 e.ra matar do.s
^JL JL ft •'!' y* if (Catetc) para prestar depoimento. candidatos de esquerda a PRStden-

1 a * fllMmmiB  ;•< / $$ _ ... , , .. ., cia da Republica.
m llillpi m AatXntn . 0 militar, reformado ha 15 anos Para a policia, o sargento mentiu

Wmm m mfflm W 7^7 dcv,d0 a Problcmas men,tais- ",cve ao afirmar que a bomba scria utili-
fll 

'/ m r acompanhado dc sua rnulhcr, Maria /ada numa pcscaria c que 0 acidente •'
Ril m 11/111  < /\ de Fatima Silva Franpa de qucm acontcccu por sua inexperiencia. De

Cmrrv  0* (l P Lf csta sc dcsquitando. Scu depoimcn- acordo com a pcricia, os fragmcntos
com ptecMdVAortpo Tr.HI* w f Ai to, considcrado bastante contradito- cncontrados no apartamento pro-pwbNco fodoral  , A no, foi aceito com reservas pela po- vam quc c|c t. Um cspecialista em
^a « 1U licia, que nao acreditou na versao de cxplos;vos

; y 
que 

a bomba sena usada numa pes- 0 dc|cgado Alberto Tliomaz da
(It 11 V~ f ) f caria- Silva vai pedir ao Ministcrio da Ae-
C [ 1-cJu 0 acidente ocorreu no aparta- ronautica um historico da vida do

PXM  I, |r fa mento 102 do predio 228 da Rua militar enquanto estava na ativa c
—^ V T V- ^ I k\ ip Scnador Vergueiro, cm Botafogo tentar levantar com vizinhos e pa-

J —K 
) ] ^TnX a / ja* A M fif'ij apl $} || (Zona Sul). onde o militar estava rentes se cle tem vinculaijoes politi-^ ^ - (~Sy-—/.'/ p u fife residindo ha quatro meses desdc que co-partidarias. Seus irmaos ja pres-

^ /Bt ^ ® " #'*' scseparouda mulher. A violenciada taram depoimento, mas scrao ;
~— cxplosao provocou pequcnas racha- novamentc ouvidos porquc declara- !

EMi MmM duras nas paredes do quarto c da ram desconhecer que Vicente Anto-
HiSlwa S3la do imovel que ha seis meses nio soubesse manuserar bombas. 0

 VM "Ivf cstava alugado a Jose 1 hadcu Alves dclcgado quer saber como o sargen-
Assaltante dc metralhadora atira no guarda, no alto da cscada, quc rcagiru: 11 pessoas fendas a bala dc Franca, lrmao do militar. to conseguiu o material para confec-

... ¦ Vicente dissc que estava sozinho cionar o cxplosivo sem que seus pa-
Melo Muniz, estavam no palio. junto as c reccbeu um tiro na cabe^a e outro conjunto com a umversidade, que ainda momcnto da cxplosao e fa/ia rentes soubesscm.
escadarias do predio. transfixanle no pcsco^o. Jorge sacou dc nao encontrou um cspago maior para

0 carro forte dingido por Cesar Vici- sua arma, disparou um tiro c foi baleado atender com mais conforto os correntis- 
ra da Mota, 30 anos, chegou as 7h20min na pcrna. tas.
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O 
terceiro sargento Vicente An-
tònio Alves dc França, dc 41

anos, que desde a madrugada do dia
25 dc julho estava internado no
Hospital Central da Aeronáutica cm
conseqüência da explosão de uma
bomba que provocou a amputação
dc sua mão esquerda, teve alta on-
tem c foi levado por uma patrulha
da Policia da Aeronáutica á DP
(Catctc) para prestar depoimento.

O militar, reformado há 15 anos
devido a problemas mentais, esteve
acompanhado dc sua mulher, Maria
dc Fatima Silva França, dc quem
está se desquitando. Seu depoimen-
to. considerado bastante contradito-
rio. foi aceito com reservas pela po-
lícia, que não acreditou na versão dc
que a bomba seria usada numa pes-
caria.

O acidente ocorreu no aparta-
mento 102 do prédio 228 da Rua
Senador Vergueiro, cm Botafogo
(Zona Sul), onde o militar estava
residindo há quatro meses desde que
se separou da mulher. A violência da
explosão provocou pequenas racha-
duras nas paredes do quarto c da
sala do imóvel que há seis meses
estava alugado a José Thadcu Alves
de França, irmão do militar.

Vicente disse que estava sozinho
no momento da explosão e fa/ia a

JORNAL DO BRASIL

Assalto

César Pinho

Cerca dc 10 homens armados dc re-
vólveres e metralhadoras roubaram on-
tem de manhã um malote com NCzS 505
mil que seria entregue por um carro de
transporte de valores da empresa Minas-
forte ao posto do Banco do Brasil no
prédio do Centro dc Ciências e Saúde, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
na Ilha do Fundão (Zona Norte). Dois
guardas reagiram, e no tiroteio 11 pes-
soas foram baleadas c sete sofreram con-
tusões quando correram e jogaram-se ao
chão para escapar a uma rajada de me-
tralhadora disparada por um dos la-
drões.

O assalto foi muito bem planejado.
Em dois carros — um Opala preto XV-
0004, um Gol branco, de placa oficial, c
uma moto — com placas oficiais do
Serviço Público Federal e também em
uma motocicleta, cies chegaram às 6h á
porta do prédio do Centro de Saúde c se
misturaram a quase 1 mil funcionários
da UFRJ que desde o inicio da madruga-
da aguardavam o banco abrir às 10 ho-
ras para receber o pagamento. Os fun-
cionános protestaram contra a falta de
segurança na Ilha do Fundão, o atual
paraiso dos ladrões dc carros.

Como é comum nos dias dc paga-
mento dos funcionários da UFRJ, o pre-
feito do campus. José dos Santos Ribeiro
Coimbra, oficia ao comando do 17° Ba-
talhão da Policia Militar pedindo reforço
dc policiamento para o horário das 8 às
I7h. O carro de valores chega sempre
após as duas patrulhas que são enviadas
ao local em atendimento à UFRJ. On-
tem, no entanto, o carro dc valores VK-
3941 chegou 40 minutos antes dos poli-
ciais.

Estranheza — O capitão Diller-
mando de Menezes Sampaio Júnior, chc-
fe do planejamento e operações do 17"
Batalhão achou muito estranho que o
carro forte da Minasfortc tenha chegado
ao posto do Banco do Brasil no prédio
do CCS 40 minutos antes do horário
previsto para a chegada do reforço do
policiamento solicitado pelo prefeito do
campus universitário.

Funcionários do Centro de Saúde
disseram que uma patrulha do 17° Bata-
lhào (Ilha do Governador) esteve duran-
te toda a madrugada no local. Os solda-
dos revistaram muita gente, mas meia
hora antes do assalto se retiraram. Os
ladrões, que já haviam se colocado em
locais estratégicos, não tiveram dificul-
dade para levar o malote com dinheiro
para o pagamento de cerca dc 1.500 fun-
cionános da universidade.

Sete espalharam-se pela avenida, en-
quanto o da metralhadora ficou próximo
aos dois traillers em frente ao prédio do
Centro de Saúde. Os dois armados de
pistolas e revólveres que atacaram o ho-
mem que transportava o malote, Vicente

e parou no estacionamento à direita do
prédio. O guarda José Carlos Abreu, 24
anos. foi verificar com o tesoureiro se
aceitaria receber o dinheiro. Fie voltou
ao carro, que foi deslocado para o lesta-
cionamcnto à esquerda, mais próximo ao
posto bancário.

Pânico — José Carlos confirmou
que o tesoureiro aceitaria a remessa e
então desceram Jorge Vasconcelos Baro-
ni e Vicente Melo Muniz. José Carlos
colocou-se de costas para a parede do
prédio no lado oposto ao banco enquan-
to Jorge c Vicente seguiam juntos, carre-
gando o malote."Larga", disse um dos ladrões ao
mesmo tempo que apontava o cano do
revólver para a cabeça de Muniz enquan-
to com a outra mão segurava o malote.
O guarda negou-se a entregar o dinheiro

Do alto da escada José Carlos dispa-
rou seis tiros contra os dois ladrões, não
conseguindo atingir nenhum deles. Foi
quando o da metralhadora disparou uma
rajada contra o guarda, atingindo tam-
bém nove funcionários que estavam na
fila. Em meio à confusão, com gente
ferida no chão e muita correria, confusão
c lombos, os ladrões escaparam.

Cleto Pedrolo é gerente geral da
agência do Banco do Brasil na Ilha do
Governador, que tem cerca de 15 mil
correntislas, dirige mais 17 postos de
atendimento. Somente no campus do
Fundão são cinco. Disse que esls foi é o
quinto assalto a uma agência do Banco
do Brasil na Ilha, cm dois anos. Reco-
nhece que o posto é muito pequeno para
o atendimento e revelou que ha dois anos
vem tentando solucionar o problema em

Os feridos foram atendidos no Mos-
pitai Universitário do Fundão c a maio-
ria liberada. Ficaram internados o guar-
da Vicente Melo Muniz, em estado
gravíssimo c Elias Carlos da Silva, com
tiros no abdomem e tórax. Elias foi ope-
rado c segundo os médicos estava bem.
Também feridos a tiros foram medicados
Kitia Costa Barros, Júlio César Osório
Pereira, o guarda Jorge Vasconcelos Ba-
roni, Silamar Soares dc Abreu, Manoel
Ferreira da Silva, Marcos Vinícius de
Jesus, Hélio Graciliano Bretas, Carlos
Alberto Lima e Antônio Tcodoro Silva
Filho. Com contusões: Olenndo Dias do
Nascimento, Carlos Henrique Damião,
Sueli Guerra da Costa, Olavo Alves de
Almeida, Maria Domingos Santos Paes,
Maria de Jesus Lima e Rosângela Sueli
José de Souza.

Africano dá 
prejuízo

Grupo destrói

móveis porque

queria beber

Os sete africanos que na semana
passada foram descobertos pela Poli-
cia Federal como passageiros clandes-
tinos do navio de carga Pai Falcon, de
bandeira grega, quebraram móveis dos
quartos e derrubaram mesas do res-
taurante do Center Hotel, na Avenida

Rio Branco, 33, (Centro), cm que esta-
vam hospedados até que sua situação!
fossem regularizada. Eles ficaram re-
voltados com a gerência, que não per-
mitia que consumissem bebidas alcoó-
licas. Acabaram presos na l'DP (Praça
Mauá).

Os africanos ficarão no Rio até que
seus nomes e suas histórias sejam con-
firmadas pelas embaixadas dos países;
que apontaram como sua origem. So-
mente depois é que a documentação
necessária para repatriá-los poderá Scr
providenciada.
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Assalto no Fundão deixa 18 feridos, 11a bala

César Pinho

Cerca de 10 homens armados de re-
vólveres e metralhadoras roubaram on-
tem de manhã um malote com NCzS 505
mil que seria entregue por um carro de
transporte de valores da empresa Minas-
forte ao posto do Banco do Brasil no
prédio do Centro de Ciências e Saúde, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
na Ilha do Fundão (Zona Norte). Dois
guardas reagiram, e no tiroteio 11 pes-
soas foram baleadas e sete sofreram con-
tusòes quando correram e jogaram-se ao
chão para escapar a uma rajada de me-
tralhadora disparada por um dos la-
drôes.

O assalto foi muito bem planejado.
Em dois carros — um Opala preto XV-
0004. um Gol branco, de placa oficial, e
uma moto — com placas oficiais do
Serviço Público Federal e também em
uma motocicleta, eles chegaram as 6h a

porta do prédio do Centro de Saúde c se
misturaram a quase 1 mil funcionários
da UFRJ que desde o inicio da madruga-
da aguardavam o banco abrir às 10 ho-
ras para receber o pagamento. Os fun-
cionários protestaram contra a falta de
segurança na Ilha do Fundão, o atual
paraíso dos ladrões de carros.

Como é comum nos dias de paga-
mento dos funcionários da UFRJ, o pre-
feito do campus, José dos Santos Ribeiro
Coimbra, oficia ao comando do 17° Ba-
talhào da Policia Militar pedindo reforço
de policiamento para o horário das 8 às
17h. O carro de valores chega sempre
após as duas patrulhas que são enviadas
ao local cm atendimento à UFRJ. On-
tem. no entanto, o carro de valores VK-
3941 chegou 40 minutos antes dos poli-
ciais.

Estranheza — O capitão Diller-
mando de Menezes Sampaio Júnior, che-
fe do planejamento c operações do 17"
Batalhão achou muito estranho que o

carro forte da Minasforte tenha chegado
ao posto do Banco do Brasil no prédio
do CCS 40 minutos antes do horário
previsto para a chegada do reforço do
policiamento solicitado pelo prefeito do
campus universitário.

Funcionários do Centro de Saúde
disseram que uma patrulha do 17° Bata-
lhão (Ilha do Governador) esteve duran-
te toda a madrugada no local. Os solda-
dos revistaram muita gente, mas meia
hora antes do assalto se retiraram. Os
ladrões, que já haviam se colocado cm
locais estratégicos, não tiveram difieul-
dade para levar o malote com dinheiro
para o pagamento de cerca de 1.500 fun-
cionários da universidade.

Sete espalharam-se pela avenida, en-
quanto o da metralhadora ficou próximo
aos dois traillers em frente ao prédio do
Centro de Saúde. Os dois armados de
pistolas e revólveres que atacaram o ho-
mem que transportava o malote. Vicente
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Assaltunte de metralhudora a tint no guurda, no alto da cscada, que reagira: 11 pessoas feridas a bala

—— ~~~

Melo Muniz, estavam no pátio, junto às
escadarias do prédio.

O carro forte dirigido por César Viei-
ra da Mota, 30 anos, chegou às 7h20min
e parou no estacionamento à direita do
prédio. O guarda José Carlos Abreu, 24
anos. foi verificar com o tesoureiro se
aceitaria receber o dinheiro. Ele voltou
ao carro, que foi deslocado para o lesta-
cionamento à esquerda, mais próximo ao
posto bancário.

Pânico — José Carlos confirmou
que o tesoureiro aceitaria a remessa e
então desceram Jorge Vasconcelos Baro-
ni e Vicente Melo Muniz. José Carlos
colocou-se de costas para a parede do
prédio no lado oposto ao banco enquan-
to Jorge e Vicente seguiam juntos, carre-
gando o malote."Larga", disse um dos ladrões ao
mesmo tempo que apontava o cano do
revólver para a cabeça de Muniz enquan-
to com a outra mão segurava o malote.
O guarda negou-se a entregar o dinheiro
e recebeu um tiro na cabeça e outro
transfixante no pescoço. Jorge sacou de
sua arma. disparou um tiro c foi baleado
na perna.

Do alto da escada José Carlos dispa-
rou seis tiros contra os dois ladrões, não
conseguindo atingir nenhum deles. Foi
quando o da metralhadora disparou uma
rajada contra o guarda, atingindo iam-
bem nove funcionários que estavam na
fila. Em meio à confusão, com gente
ferida no chão c muita correria, confusão
e tombos, os ladrões escaparam.

Cleto Pcdrolo é gerente geral da
agencia do Banco do Brasil na Ilha do
Governador, que tem cerca de 15 mil
correntistas, dirige mais 17 postos de
atendimento. Somente no campus do
Fundão são cinco. Disse que ests foi é o
quinto assalto a uma agência do Banco
do Brasil na Ilha. cm dois anos. Reco-
nhece que o posto é muito pequeno par.i
o atendimento e revelou que há dois anos
vem tentando solucionar o problema em
conjunto com a universidade, que ainda
não encontrou um «paço maior para
atender com mais conforto os correntis-
ias.

Os feridos foram atendidos no Mos-
pitai Universitário do Fundão e a maio-
na liberada. Ficaram internados o guar-
da Vicente Melo Muni/, em estado
gravíssimo e Elias Carlos da SiKa, com
tiros no abdomem e tórax. Elias foi ope-
rado c segundo os médicos estava bem.
Também feridos a tiros foram medicados
Kátia Costa Barros. Júlio César Osório
Pereira, o guarda Jorge Vasconcelos Ba-
roni, Silamar Soares de Abreu. Manoel
Ferreira da Silva, Marcos Vinícius de
Jesus, Hélio Graciliano Bretas, Carlos
Alberto Lima e Antônio Tcodoro Silva
Filho. Com contusões: Olerindo Dias do
Nascimento, Carlos Henrique Damião,
Sueli Guerra da Costa, Olavo Alves de
Almeida, Maria Domingos Santos Paes,
Maria de Jesus Lima e Rosângela Sueli
José de Souza.

Antônio Batalha/Agência Estado

A policia não perguntou a \ icente sobre ameaça a candidatos

O sargento da bomba

Militar diz
nu policia
que iu pescar

O 
terceiro sargento Vicente An-
tònio Alves de França, de 41

anos, que desde a madrugada do dia
25 de julho esta\a internado no Hov
pitai Central da Aeronáutica em con-
seqüência da explosão de uma bomba
que provocou a amputação de sua
mão esquerda, teve alta ontem e loi
levado por uma patrulha da Policia
da Aeronáutica à DP (Catete) para
prestar depoimento.

O militar, reformado há 15 anos
devido a problemas mentais, estava
acompanhado de Mana de Fátima
Silva França, de quem está se desqui-
tando. Seu depoimento, considerado
contraditório, foi aceito com reservas
pela policia, que não acreditou na
versão de que a bomba seria usada
numa pescaria.

O acidente ocorreu no aparta-
mento 102 do prédio 228 da Rua
Senador Vergueiro, em Botafogo
(Zona Sul), onde o militar estava mo-
rando há quatro meses, desde que se
separou da mulher Vicente contou
que estava sozinho no momento da
explosão c fazia a bomba com pilho-
r.i retirada de fogos de artificio c
colocada em um tubo de ferro. Não
soube dizer onde iria pescar nem o
nome dos amigos que o acompa-
nhariam. Mas afirmou que a expio-
são aconteceu por inexperiência.

O delegado Alberto Thomaz da
Silva nada perguntou a respeito da
declaração que Vicente fez ao chegar
ferido ao hospital: seu objetivo era.
matar dois candidatos de esquerda a
Presidência da República. Mas \.u
pedir ao Ministério da Aeronáutica
um histórico da vida do militar e
tentar levantar com vizinhos e parcn-
tes se ele tem vinculaçòes político-
partidárias.

Mãe — Foragido da prisão há três
meses. Carlos Raul Silva Ribeiro de Frei-
tas, de 33 anos, foi preso na noite de
terça-feira, na Avenida Prado Júnior,
48, apartamento 306. Copacabana (Zo-
na Sul do Riol. depois de espancar a
mãe. Leia Silva Raul de Freitas, de 50
anos. Agitado, Carlos resistiu a prisão.
Foi autuado por resistência e agres-
são. Deve voltar ao presidio nas próxi-
mas horas.
Maconha — Benjamim Cândido de
Oliveira, de 44 anos, foi preso com 12
quilos de maconha prensada, que esta-
vam gu.ird.idos atrás do armário de sua
casa- na Rua Roberto Simonsen, 125. Fa-
vela de Kosmos (Zona Oeste do Rio). A
prisão foi feita por policiais do Regi-
mento de Policia Montada da PM tC am-
po Grande), graças a denúncia anônima.
Facadas — A doméstica Lenita
Maria Ferreira, de 40 anos, foi encontra-
da morta a facadas em sua casa, no
Morro do Cantagalo. em Ipanema (Zona
Sul do Rio), na madrugada de ontem. A
policia suspeita do guardador de auto-
móveis Antônio Pereira dos Santos, de
44 anos, amante de Lenita, que fugiu.

Tiros — Francisco Bezerra do Nasci-
mento. de 39 anos. o Chico Carroça, foi
assassinado com vários tiros, desfecha-
dos por desconhecido no final da noite
de terça-feira. O crime ocorreu em frente
ao número 380 da Travessa de Colégio,
nas proximidades da Ceasa, em Irajá
(subúrbio do Rio). A 40* DP (Rocha
Miranda) investiga
Agressão — O PM Orlando Costa,
do Regimento de Policia Montada
(Campo Grande), que responde a dois
processos por agressão, atirou em Silva-
ne dos Reis Rodrigues. 32 anos — mora-
dora do n" 1354 da Rua Agai. em Jardim
Palmares. Santa Cruz (Zona Oeste). Sil-
vane foi ao Hospital Estadual Pedro
II e fez exame de corpo de delito, regis-
trando a ocorrência na 36J DP e le\an-
do o caso ao conhecimento do coman-
do do regimento.
Fórum — Com a participação dos
bispos D Mauro Morelli (Caxias), D.
Valdir Calheiros (Volta Redonda) e D.
Adriano Hipólito (Nova Iguaçu), re-
presentantes de diversas entidades li-
gadas às dioceses realizaram a reunião
preparatória do fórum sobre a violén-
cia na Baixada Fluminense. O encon-
tro foi marcado para dia 29 de setem-
bro. na IERJ As entidades vão
preparar dossiês com casos de violén-
cia par.i denunciar n:i reunião O fó-
rum terá caráter permanente na defe-
sa de pessoas conira a violência. "Nós

lambem somos vitimas, os primeiros a
sofrer na pele a violência . afirmou D.
Hipólito. enquanto D Mauro Morelli
destacas a o papel dos grupos de exter-
mimo Para D. Valdir Calheiros. "o

pior e a absoluta impunidade, mos-
trando que as instituições acobertam
seav amar->sos

COLÔNIA CECÍLIA.

O OESTE BRASILEIRO DESBRAMMX)

POR UM SONHO ANARQUISTA.

Paulo Beltl Vive
Giovanni Rcissi o
protagonista da
historia Obceca-
do pelo deseio de
conviver com a
humanidade l»vre
e Gtovanm o tes->i pela ms-

da diô-
a no Brasil

ponsav
taiacã

V
Editti Siqueira
interpreta Adeie
uma mulher cora-
losa e convida
dos ideais anar-
Quistas Bonita e
inteligente torna-
se o tu aço dircilo
de Giovanni Ros-
si a quem ama e
admira

Enio Gonçalves
Aníbal trabalha-
oo' b'açaiqueaos
poucos foi domt-
nando os confie-
omentos e as teo-
rias dos anar quis-
Ias Aníbal como
ternpo passa a
aelenner como
um soldado a so-
txevivèncja da co-
lònsi no Brasil

Selma Egrey •
Gina Riva mulher
de Pietro e Que
também detende
as idéias anar-
Quistas

Gabriela Duarte
Estreando na tele-
visão i"inj da
atriz Regiam Duar-
le ela interpreta
em "Colônia Ce-
alia a mero-
na Bianca Mha
de Pietro e Gina
Ri.a

Roberto Baiaglin• Ernesto Facrum
animador do gru-
po Radical ativo
na italia Ernesto
detende a colônia
.om ;i-i e de-
terminação Dota-
do de urn tempe-
ramento inquieto
e provocante ele
e um galanteado-'

Geraldo Del Rey- Egicio&ni. um-
ponés e o res-
ponsavel pela
construção de
uma das pecas
mais importantes
da colônia omoi-
nho de tuba que
po» muito tempo
garantiu a subs«s-
tfncu das lami-
lias

Denise Del Vec
chio ¦ Du.*olinj
Cmi. mulher de
Eqicio Sempre ao
i.kIo do mar >oo e
mesmo sem en-
tender as teorias
anarquistas. tev°
uma participaçãoimportante na tor
maç.V) da Colo
ma

Marcelo Picchi
Reinaldo Parodi.
operano paia to-
dos os serviços
possui um caráter
reservado mas
nâo (*>!•: '• w
tiopar das lutas
anarquistas

Paulo Villaça
Delegado lava-
res. responsável
pelo incêndio que
destruiu a Coiò-
ma

João Bourbon-
nais Dr Colom*
bo Leont medico
do governo que
ilendia as coió

mas de imigran-
tes Atraído pelas
idéias anarquts
tas morou por
um tempo com os
italianos

COLÔNIA CECÍLIA. UM IMPORTANTE CAPÍTULO DA

HISTÓRIA BRASILEIRA CONTADO EM 10 CAPÍTULOS.

Estamos no n >rte da Itália Mu precisamente na região entre
Turim. Parma e Monforte Umarupodeideali lis Mlianos
liderados peto jornalista e agrônomo Giovanni Rossi. com o apoio
de Carlos Gomes, então se apresentando no Teatro Scala de
Milão consegue do Imperador D Pedro II. um pedaço de terra
no Brasil para instalar urna sociedade nova. sem a opressão d >
poder
Animados por este sonho vêm para cá mas quando chegam

encontram a Republica proclamada e têm como un i a *- -rnativa

partirem rumo a uma regui selvagem d -» te do Paraná
A partir dai temos uma te' " ia de muita lula paixão • oragem
mostrando como nada pode deter um ideal
Não perca esta produção realista, gravada nos próprios locais,
com um grande elenco e conheça em apenas 10 capítulos,
um dos mau importante' e def onhecidos capit ns : i hr! * t
di Rr.it I 0 canal livre.
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Além dos Electra, 12 vôos diários nos Fokker aproximam m Santos Dumont de Congonhas
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OsFokk^F27. embora menores que os Electra, vão oferecer 576 lugares a mais aos usuários da Ponte e passarão a lazer parte da paisagem c

Menos tempo 
perdido 

na Ponte Aérea

Há algo de novo nos céus da Ponte
Aérea Rio-Sào Paulo, além dos velhos'
Electras: em um més. os passageiros po-
derão optar, nos horários de rush. por
viajar em aviões Fokker-F27 — menores
e mais modernos que os antigos turbo-
hélices —. operados pelas empresas re-
gionais TAM. Brasil Central e Rio Sul.
lista foi a alternativa encontrada pelo
Departamento de Aviação Civil (DAC)
para aumentar a oferta ao usuário, en-
quanto não se chega a uma definição
sobre o tipo de equipamento que vai
substituir os Electras. utilizados desde 75
na ligação regular entre as duas capitais.

Serão ao todo 12 vôos diários — seis
em cada sentido —. mesmo valor da
tarifa cobrada pelo pool das empresas
concessionárias do serviço da ponte ae-
rea (atualmente. NCzS 98.20) e mesmo
tempo de duração de vôo. A utilização
dos Fokker representará oferta diária de
576 lugares alem dos (* mil de hoje. nos
dois sentidos. Uma novidade bem recebi-
da principalmente pelos usuários mais
assíduos, vitimas das filas e longas espe-
ras por um lugar num vôo, que ocorrem
com relativa freqüência.

A decisão do DAC baseou-se em soli-
citação da TAM. empresa que opera na
região central do país, fazendo também
os chamados vôos diretos ao centro, en-

ire aeroportos localizados cm área tirba-
na. "Há muito tempo a demanda vem
sendo reprimida neste serviço", justifica
o presidente da TAM. comandante Ro-
lim Adolfo Amaro. "Por isso imagina-
mos um serviço alternativo como opção
ao pool da ponte aérea, sem qualquer
burocracia, e necessidade de reservas, vi-
sando desafogar um pouco a procura",
acrescenta Rohm — sócio também da
empresa Brasil Central, igualmente auto-
rizada a voar entre Rio e São Paulo —.
observando que o usuário "não agüenta
mais aguardar em filas de 500, 600 pes-
soas por um lugar no avião".

A argumentação da direção da TAM
teve resposta favorável do DAC. muito
em função da semelhança de expcclati-'
\as. Em nota distribuída á imprensa, o
Departamento de Aviação Civil maniles-
tou-se preocupado, "cm manter um nível
adequado de atendimento ao usuário
desse trecho, cujos serviços sofrem com-
pressão devido ao crescimento da de-
manda". Outra vantagem destacada pelo
DAC é que o reforço da oferta "tende a
expandir o mercado c prolongar a vida
útil das atuais aeronaves da ponte ae-
rea".

Mas. para o usuário, o que importa é
a redução no tempo de espera pelo cm-

barque. O vice-presidente da RJ. Rcy-
nolds do Brasil. Carlos Eduardo Jardim,
que viaja com freqüência a São Paulo,
elogiou a decisão do DAC "Conheço o
avião, é muito bom e a aumenta da
oferta de lugares é de extrema importán-
cia. porque o dia do executivo ou do
artista é todo programado c perder tem-
po no aeroporto é mau negócio", diz.
Fm sua experiência de anos voando entre
Rio c São Paulo, ele constatou que o
passageiro da ponte aerea não tem medo
do turbo-hélicc: "Os que têm, vao para o
jato no Galeão", revela.

A escolha do equipamento deveu-se
basicamente as características das frotas
das empresas interessadas em participar
da operação de vôos entre Rio e S.io
Paulo, todas elas já operando com aviões
Fokker-F27, considerado por especiahs-
tas tão seguro como os Electra e adequa-
do a este trajeto. "O F27 (USS 8 milhões
cada), embora menor, tem até vantagens
sobre os Flectras (l'SS 1 milhão), já que
opera cm pista molhada e cm condições
desvaforáveis de vento", garante o co-
mandante Rolim. Entretanto, é justa-
mente a definição da aeronave o único
entrave para o inicio imediato de sua
operação na ponte aérea: as três empre-,
sas operam com o mesmo modelo, mas

versões diferentes do avião. A principal
diferença e o numero de lugares ofereci-
dos, que vão de 44 a 52 poltronas e terão
que sc reunir para chegar a um acordo
operacional.

J.i acostumados ao turbo-hélicc. os
usuários — na opinião dos especialistas
—, não deverão estranhar os F27. Este
modelo começou a ser fabricado na Ho-
landa em I95X, e só s.uu de linha há dois
anos. Ao longo deste periodo. sofreu
uma série de modificações e inovações
que o tornaram um avião econômico e
principalmente durável. F um «.tos aviões
com maior garantia de vida no mundo:
90 mil horas ou 45 anos — resultado a
que se chega através de uma equaçao
entre o número de horas de vôo. número
total de pouso e idade do aparelho. O
Electra, por exemplo, foi projetado origi-
nalmente para 45 mil horas de vôo.

O Fokker voa na mesma altitude do
Electra, 4.500 metros, mas é mais lento:
sua velocidade é de 500km h. enquanto a
do Electra é de 600km h. Tem um custo
de manutenção relativamente barato, c
considerado um avião econômico c em-
hora já tenha saido de linha, os modelos
que vão voar na ponte aérea loram Iabri-
cados no final da década de 70, inicio de
K0. ao passo que os Electra II entraram
em operação entre 1959 e 1961

Serviço foi

pioneiro em

todo o mundo
Fm 1959, quando foi criada, a Ponte

Aerea Rio-Sào Paulo transportou
1 c>3 S15 passageiros. Hoje, 30 anos de-
pois. esse numero cresceu 900%. pas-
sando para 2 milhões de passageiros a-
no Ao longo desses anos, 33 milhões de
passageiros viajaram cm 51'5 mil vôos
da ponte, números que contam a his-
tona de um projeto bem-sucedido e
pioneiro em todo o mundo, que se ex-
pande a cada ano

No inicio, os \oos eram leitos em
Scandia e Consair 240. das três empre-
sas que criaram o pool da ponte: \arie.
Vasp e C ruzeiro. Vieram os Dart He-
rald, os Avro. os Yiscount. os Samu-
rais. ate a chegada dos Flectra II. cm
I-'75. cuia imagem sobre o Pao de \çu-
car, ou voando baixo sobre a Baía de
Ciuanabara. se confunde um pouco com
a da própria cidade Desta relação, ape-
nas os Samurais e Convairs não deixa-
ram saudades: os dois únicos acidentes
da história da ponte ocorreram com
aviões deste tipo

O saldo e lavoravel Atualmente são
oferecidos aos usuários em média 211)
vôos semanais, com intervalos de 30
minutos, podendo ser reduzido para 15.
com a utilização de todos os 14 F.lcc-
tias em operação na ponte. Mudaram
os aviões, os horários, alguns hábitos,
mas desde os primeiros anos o perlil do
usuário permanece inalterado: 90% dos
passageiros são homens, dos quais 11%
executivos que viajam oito vezes por
mês.

empresário Ricardo Amaral, por
exemplo, contabiliza, "por baixo", cerca
de "00 horas de vóo e gosta do serviço
"Ponte aerea no mundo todo é isso mes-
mo. e a ausência de serviço O maestro
Isaac Karabtchcwski, que durante anos
seguidos regeu uma orquestra no Rio e
outra em São Paulo, também não se
queixa 

"Me abstraio e vou estudando
minhas partituras", diz. confidenciando
que tem prestigio na ponte não enfrenta
filas

desconversa, contando fatos pito-
rescos ocorridos na história do servi-
ço. como a pvLitlti que. a convite do
conde Mataraz.70, assíduo freqüentador,
os funcionários da ponte disputaram em
sua mansão no Morumbi. ou o dia em
que o cantor Agumaldo Timóteo tentou
embarcar vestindo apenas uma sungui-
ilha

Gustavo Miranda

V m .. .. Patores externos ae vana^ao oe prev"
Valores minimose tributacao 6. COMO EFETUAR COMPRAS

*\ Retrospectivae perspective histbrica Quando comprar a vista
Lastro das apl,caC6es e garantias Quando comprar a pra/o

Como obter boas taxas com poucos valores Como lucrar nas compras
cornparacao entre bancos Metodos prSticos _
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esaa ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS
Rua São José, 40 • 99 andar - Cep 20010 - RJ - Telex (21) 38690 - Tel.: (021) 221 7080

CO/MO PROTEGER

E INVESTIR SEU DINHEIRO

EM UMA CONJUNTURA INFtACIONÁRIA

RIO DE JANEIRO, 7 DE AGOSTO, de 8:00 às 12:00 OU de 13:30 às 17:30 HS.
"Dirigido o pequenos, médios e grandes investidores que apliquem simplesmente na caderneta de

poupança e/ou outros investimentos. O curso se destina a todos quc tiverem interesse em começar
a entender como funciona o nosso mercado financeiro, abrindo a possibilidade de ter novos ganhos

ou ao menos minimizar pontas geradas pela inflação.
Não é necessário nenhum conhecimento prévio sobre o assunto.

PROGRAMA

NO AR O MAIS MOVO

REPÓRTER DA RADIO JB AM.

PROFESSOR

1. APLICAÇÕES EM CADERNETA DE POUPANÇA
Funcionamento
Vantagens e desvantagens
Aplicações de início e de fim de més
Distorções na rentabilidade da caderneta
Quantidade de carlernetas
Tributação (imposto)
Aplicação de pessoa física e pessoa jurídica
Indexadores diários e mensais — como funcionam

2. APLICAÇÕES EM OPEN MARKET
Vantagens e desvantagens
Overnight
Onde os investidores se enganam quando aplicam
no "over"

Valores mínimos e tributação
Retrospectiva e perspectiva histórica
Lastro das aplicações e garantiasComo obter boas taxas com poucos valores
Comparação entre bancos
Rentabilidade líquida mensal
Como aplicar no over"

3. APLICAÇÕES EM RENDA FIXA
CDB's e outros papéis de captação bancária
Tributação nos papéis (como é feita e quanto custa)
Retrospectiva e perspectiva histórica
Fundos ao portador — vantagens e desvantagens
Truques dos bancos na concretização de operações
Comparação e análise de papéis pré e pôs-fixados (e

o que são)

APLICAÇÕES EM DÓLAR
Dólar Oficial X Dólar black
Como distinguir dólares verdadeiros de dólares fal-
s i f içados
Aplicação via cabo
Aplicações no Brasil e no exterior

I nf lação do dólar
Como Investir
Ágio (para compra e para venda)
Vantagens e desvantagens
Como comprar e como vender
APLICAÇÕES EM OURO
Como investir (mercado físico)
Fatores internos de variação de preço
Fatores externos de variação de preço
COMO EFETUAR COMPRAS
Quando comprar á vista
Quando comprar a prazo
Como lucrar nas compras
Métodos práticos
Compras com cartões de crédito
ANALISE GERAL DE INVESTIMENTOS
Comparação entre as diversas aplicações overnight,
CDB s dólar, ouro, caderneta de poupança
Perspectivas de tabelamento de |uros
Efeitos inflacionários
Como conviver com a inflação
Como projetar a inflação do mês
Contas remuneradas
Cheques especiais
Análise de segurança, liquidez e rentabilidade

ADRIANO bLATT - Autor de diversos livros e artigos em jornais e re-
vistas, membro de Associações, expenente professor do IBETECeda Esad,
tendo ministrado vários Cursos, Seminários e Consultorias na área de Rela
ções Financeiras com Bancos^

Uma tradição em móveis de estilo

UAI HO JORNAL DO BRASIL

AM STKKKOil lO KHz

REPORTKR AEREO.TB AM FORD I 'ELA MELHORIA DA QUALIDADE DO TRÂNSITO

Rua do Catete, 194 — 196. Tels: 265-5444 • 265-3845

BgBu
w



JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro — Quinta-feira, 3 de agosto de 1989

Luís Gonzaga

(? 191211989)

RECIFE — Luis Gonzaga, o mais
famoso interprete dos clamores e
costumes do homem nordestino,

morreu, aos 76 anos, no Hospital Santa
Joana, de Recife, três dias depois de ter sido
atacado por uma pneumonia que os anti-
bióticos não conseguiram debelar. Há mais
de seis meses, ele sofria de osteoporose, uma
doença que provoca desealcificação nos os-
sos. agramda em abril por uma fratura do
ffrn ur.

Xo dia 21 de junho, Luis Gonzaga foi
internado e passou a enfrentar vários tipos
de infecção — urinaria, pulmonar c respi-
ratória —, segundo seu médico, Paulo Al-
meida. Ele se curava de uma infecção (nes-
tes períodos comia até carne de sol com
Jeitão verde) e logo jx'gava outra. A'a última
sexta-feira, precisou de uma transfusão de
sangue, mas reagiu mal a ela. Teve febre
alta e calafrios. .-1 situação foi se agravan-
do. piorou com a pneumonia e na manhã de
ontem, às 5h-l5. o coração do cantor parou.
Luís Gonzaga morreu sem ter realizado seu
último desejo: respirar o ar puro de seu pé
de serra, localizado na cidade de Exu. ser-
tão do Araripe. a 7(X) quilômetros de Recife.

,.\.s Th. o corpo de Luis Gonzaga foi
colocado na sala de velório do hospital,
sobre uma maca.
coberto apenas
com um lençol
branco. O pátio
do hospital co-
meçou a ficar
agitado cente-
nas de pessoas,
de todas as cias-
ses sociais, que-
riam ver o serta-
nejo em seu leito
de morte. Umas
choravam, ou-
Iras exibiam dis-
eos autografa-
dos. Algumas
começaram a
entoar. baixi-
nho. o maior su-
cesso do artista
— Asa branca.

HHBH
gou ao hospital
o carro preto cia Casa Batista, uma das
maiores furuyrarias de Recite. As lOh. o cor-
po Já estava num caixão de pinho recoberto
por verniz escuro. I)o hospital, foi levado
ptirc o serviço de guarda de conservação de
corpos do Hospital Oswaldo Cruc para ser
crnbalsarnado. As pessoas qu< s< acotela
vam no Santa Joana seguiram o cortejo, a
p<\ aos gritos de Gonzaga não morreu e
batendo palmas. Nas ruas que dão u< csm>
ao Oswaldo Cruz. pessoas acenavam das
janelas. O corpo do cantar segue hoje. de
avião, as lOh. para Exu. onde será enterro
do amanhã.

.-1 tarde, o corpo foi velado na Assem-
bléia legislativa, onde o arcebispo emento

¦da arquidiocese de Olinda e Recife. Dom
Hàlder Câmara, disse. "Tenho certeza de
que i ""i aquela alma tão boa, de tanta
compreensão com os humildes. Gonzaga foi
recebido com muita festa /ti no céu.'

O Quixote 
do

chapéu de couro

João M áxirnn

Com 

sua sanfona do oito baixos,
sua voz soando a sertrto. suas
canções que falavam nflo só das
alegres festas nodestinas — mas

também das tristezas e injustiças sociais
do sua terra — Luis Gonzafm mudou a
musica popular brasileira. Foram seus
baiões, seus xaxados. seus xotes o suas
toadas que abriram caminho para todo ar-
tista que. depois dole, pôde cantar cá por
baixo as coisas la de cima O que inclui
nomes do estéticas tão diversas como Al-
cou Valençn o Caetano Veloso.

Sozinho, como um Quixote do chapéu
de couro, ousou furar a onda da música
norte-americana que invadiu o Brasil na
década do )0. para mostrar ao país como se
dançava o baifto o como se fazia um forró.
Foi grande o bastante para transformar a
lição om tradiçAo. K mais: ensinou ao bra-
sileiro o caminho para a redescoberta de
toda uma cultura nordestina, em baixa
desde que os Turunas da Mauricéia saíram
de moda. om fins dos anos 20. Fez tudo isso
com grande personalidade o enorme talon-
to.

Não parecia t> r muita consciém ia do
seu valor. Em 1971 quando elo próprio
começava a ser rodescoberto. dopois do
uma dessas amnésias quo a moda costuma
causar nos consumidores do musica — não
sabia explicar ao Pasquim a razão do sua
repentina volta à tona: "É melhor vocês
falarom de mim. porque ou mesmo não sei
o que sou. não sei porque falam do mim Eu
não entendo nada. eu vou levando. Pra
mim tanto faz. Quo é bacana, é. mas deixa
o povo falar..."

Luis Gonzaga do Nascimento nasceu
numa fazenda do Exu, interior de Pornarn
buco. a 13 do dezembro do 1912. Aprendeu a
tocar sanfona vendo o ouvindo o pai. ><
velho Januário, consertar foles e animar
bailes om sua terra natal. Costumava con-
tar que sua fuga para o sul se deu por obra
do acaso o do amor. Apaixonou-se por uma
moça metida a grã-fina numa Exu do po-
pulaçào pobre como elo. mas o pai da moça
soube o tratou de espalhar quo não queria
ver aquele "neguinho som futuro" rondan-
do sua filha. Luis ficou indignado. Tomou
coragem em forma do uma talagada do
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cana o dopois foi tirar satisfações com o
homem om plena feira, na fronte de todo
mundo. Parece que o pai da moça foi quei-
xar-se A mãe do Luis, dona Santana. Outro
atrevimento daquele poderia acabar em
sangue. Luis. mesmo com seus 18 anos de
idade, levou uma surra da mãe. A indigna-
ção deu lugar á humilhação. Achou me
lhor desistir da namorada, juntar a roupa,
fazer a trouxa e fugir de casa.

Foi para o Coará, entrou para o Exérci-
to, tornou-se cabo corneteiro. viajou mui-
to. Em São Paulo, dou baixa o comprou
uma sanfona. Com ela. tomou um trem o
desembarcou no Rio decidido a viver de
música. Tocou onde pôde. inclusive no
Mangue, cujos botequins, na época, oram
animados por pequenos grupos musicais.
Em 1911. participou do programa de calou
ros de Ary Barroso, locando o cantando
uma composição sua: Vira e meie Foi o
começo do sucesso.

Quando teve chance de profissional]
zar-se no rádio — então o principal veículo
da música popular - os ritmos noniosti
nos oram geralmente considerados do mau
gosto pela mídia mais intelectualizada (os
críticos do hoje diriam cafona, broga ou
kitsch). O que quer que sotusse regionalista
fazia as elites torcerem o nariz. Quando
muito, aceitava-se, sem se levar muito a
sério, as duplas caipiras o sertanejas, mes
mo quo nelas atuassem músicos excepcio
nais como o Ratinho da parceria com .Ia
raraca, Mas Luis, desta feita sem talagada
do cana. tomou coragem mais uma vez. Na
própria Rádio Nacional teve de vencer os
obstáculos do intornacionalismo. No dia
om que apareceu diante do diretor Floria
no Faissal. vestido de cangaceiro, com
aquele insólito chapéu de Lampião, para
cantar seus xotes e xaxados, Faissal quase
caiu para trás. Enquanto mandasse na
emissora, não permitiria tamanho mau
gosto — um sanfoneiro pernambucano
com roupa de bandido do sertão. Foi só por
isso quo Luis começou cantando do smo-
king (sugestivamente. Faissal nada tinha
contra Bob Nelson vestido de cowboij. nem
contra Ruy Rey de rumboiro).

Continua na página 8

"i y^yTCClIif) GALERIA DE ARTE-Centroií/eZ  Rua da Assembléia. 10 loja 20 B
(g/~ Tel: 252-1263

COQUETEL DE INAUGURAÇÃO
Terça feira dia 1 5/8 89 de 1 7 às 20 hs

Rio Design Conter tel 294 0196
Barra Armando lombardi. 33 — 399 421 8
Casa Shopping tel 325 0077
Shopping Conter da Gávea tel 294 3748

, um rovíCE df cv. ssk si:us> pés

C*U.. ,-KSÚEiREDO UAQALHAES. 286-A
COPACABANA - FOME: Z37-4812
RUA VISCONDE OE PIRAJA. 295-A
IPANEMA - FONE: 227-1765

, SHOPPING CENTER S. CONRADO
LOJA 110 • FONE: 32*0247

CUECA&PIJAMA DE EXECUTIVO
yuppiE

Presente Yuppie

No

DIA DOS PAIS

varejo da fábrica

Rua 03 AflàrxVoa 29' li Centro
leis. ?3? 93<?2emM7V

v-'?.
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LIQUIDACAO

$SÉs9sPi

AV. ATAULFO DE PAIVA, 236-A LEBLON

TERNO NOVO

NO DIA

DO PAPAI

DÁ SORTE

Tecidos belíssimos
para o Inverno e
primavera
credito direto e cartões
Classe e charme desde
o jeans ao clássico
Camisas, gravatas

TELEFONE AGORA

7 alfaiate
Mestre, há 50 anos. da
alta costura masculina

Largo de S Francisco. 26
Gr 610 •Tel <021)231-0084

PROMOÇÃO

/ACADA

BARR \SiIOPHING U)IA :n ti PLAZA SIH >PP1NG LOJA 171. MADUREIRA SHOPPING JUOIOJA Mb D
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Festa da Raça
Participação Especial de Martinália' f*í&v_ • ¦W VA' *¦
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¦
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Direção
Analimar Mendonça
Produção:
Z M Comunicações «g
Artísticas Ltda

O A». Birtotomou Ultra 123 M.: 239.0198

Egg
APRESENTA;

Jl^.r -'í\ sfiY ' ' *
!,i-desconto «io\- NO CDWSUUO .

Emílio Santiago

BANDA PERFORMANCE
CURTA TEMPORADA

KADETT

Aquarrias
i

MB—? m. Wpyi p
4- . V - J1:30Hl 19K: ' S|
6" . iobodc - 23-OOHi _Jipp K

~2 
DIA 9/08 as 21:30

gffi LOCAL: TEATRO DO CeiTRO DE n -——-Kir
f\?J CONVENCOES DO HOTEL 5lil»Uht^T t*0VJL »«»<*5HC«»C IAUW HCfTtR

HORsZirSc^ attm^ *».*»»**. ****** SctIhorsa

Ç,nócmble 
'promoçõcó Culfurnió

Apresenta

RAPHAEL OLEG (Violino)

1? PRÊMIO TCHAIKOVSKY, 1986

MIGUEL PROENÇA (Piano)

NO PROGRAMA: MOZART • BEETHOVEN • RAVEL • POULENC

SALA CECÍLIA MEIRELES
Sexta-feira, 4 de agosto, às 21 hs.

Preço?' 40,00 (platéia) 30,00 (balcão superior)

Infs.: 210-2463 R. 219

Apoio cultural

Banco Safra
Tradição St."fxii«if do Segurança

HOTEL GLORIAHJO ÍX J*M l»0

i
• Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Programação Cultural

Agosto/89

3 Quinta-feira

Zero Dança
i

| >..n.,,i iont ;*».!•»• i tom i•>< "1 .i' i. 1 ( , ¦ •' • t .•¦ rU is ( ,i\ ,il< ant
í ( laudití l)»ini«isio. l)t*nisr Stut/ Irniiinci.i Pimrntrl
| Cisellc Rui/ N.\.irt os Martins o K< >i>ert<> At-.ili-rson

Direção c coreografia: Roberti) Andorvin

10 Quinta-feira

Violão Câmara Trio

Henrique Pinto • Ângela Muner • Giacomo Bartoloni

programa; I \ m Io S,i 1 !? *s K. i\ < *1 \ i \ »i l(i i I f 1*st< > N<i/«ir«.*t h *\11 m*ni/ i cjmi jnt lo
(orle/ Pm/a >il.t mi i Ivn!'>1''iii i Bi >< i herini

17 Quinta-feira

! Eduardo Monteiro/Linda Bustani
7 I Luitd /'/.l/K >

Programa: Darius NVlli.iiiii Prokotli'11
R.hlamcs < .natalh (iamdrHO < .uarnirri Iwnci'. I'txik'n<

Colaboração: Miguel Fustagno

24 Quinta-feira

O Santo Inquérito, de Dias Gomes

Leitura interpretada do texto para teatro
Direção: Alcione Araújo
O 15poc.o liSDt S dislrihutrd <)•. (om Iuk.im^ m.\r( .uicn pji.i > j<Jü t-vrnla no t(..i di- mj.i icm '/j
, ,lu no horjtio il.is WtllO .)> ! Ih tll e .1 |Wll» it.n 17h ln« i.ido uto nio m-i.i !••¦"' ¦ 1 '

Às 18h30 • ENTRADA FRANCA
Auditório do BNDES
Av. Chile, 100 - 1o subsolo

Chico Mendes: a briga

pelo 
filme não acabou;

Ricardo Arnl

?|SK A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
*^JZ

yjy «. convida voce para tt %jjj

!j PASSEIO CICLISTICO DO j!

I 

5 Domingo, 6 de ago&to as 10:00hs da manha. Il

E concorra ao sorteio de bicicletas 
J||

PL LOCAL PARA tNSCRKJOES: 2*
(T Praqci da Cru/ Vcrmelho 10

jt Copocabano Av N Sro do Copacobana 659 ^
bE Iponema Rua Viscondo dt» P • r a j ci. 47 jfj

JT leblon Rua Ataulfo de Paiva, 1320 J

5 
APOI° 

^ 
JORNAL DO BRASI1- CTTT3 ^

EVENTO EM BENEFiCIO DO PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAi;AO
jCIJFL DO MENOR CARENTE DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. jJ<Mm

[ 
iAoidUM

^^SALAO DE ANTICUIDADE. ARTE & DECORACAO %/ J

^ 
J „if 'r^ C/oce esta

convidado para
/;4 visitar, num dos

tradicionais do

^¦$SL Rio de Janeiro,
um dos maiores

espetaculos de i

dos ultimos anos.

Copjc.ibjn.1 P.iljccHoti'l

1djs 1(M0 is''zSSSSm 22:00 h"rjy

Apoio Orgtwi:a(do: t'romo^ao:

 ® m % a T '- lM)
VARIG Gl'l-ioitICClllMUB kJ.Il.ciMmHxSl .

EVENTO PARALELO

1MOSTRA DQ^RQ^jA^.

JB Apicius I
At irbrwcm com tobo* I

mm

k: v ^
Chico Mendes continua disputado

aiiom 
pensava que a novela do filme sobfe

Cliieo Mendes tinha acabado pode assis-
tir agora a mais um capítulo. A primeira

mulher do seringueiro. Eunice. e sua filha Ãn-
gela já têm advogado em Nova Iorque, em encte-
reço nobre: 5-> Avenida. frl5. O escritório õ".cl«'
Joseph Nello. que aceitou representá-la na dis-
puta pelos direitos de filmagem da vida do Ucfêr
sindical assassinado no final do ano passado.
Nello foi contratado pelo advogado brasileiro
de Eunice, .Jufto Tezza.

()s advogados prometem barrar tiualquer ini
ciatlva da JN Produções ia produtora qu<- ven-
ceu a concorrência para fazer o filmei de nego-
ciar o filme com empresas nos Estados Unidos,
porque a porcentagem definida no contrato da
.IN Produções para Eunice e Angela é de menos
de 1 50 do acordo total, muito abaixo do que
prevêem as leis norte-americanas de direito
autoral. Tezza informou que Eunice e Ãngíla
receberiam, pelo contrato da ,JN Produções.
USS 20.000 cada uma. enquanto Ilzamar (a sé-
gunda viúva) e a Fundação Chico Mendes rece-
beriam mais de USS 1 milhão.

A reivindicação da outra viúva do líder se-
ringueiro chega para complicar um pouco mais
a história da filmagem da vida de Chico Men-
des. Neste sábado. Xapuri voltará a sei centro
de duras disputas entre os grupos que preten
dem filmar a história do sei ingueiro. Está pre-
visto o confronto entre a equipe da JN Produ-
çôes e os outros conselheiros da Fundação
Chico Mendes, entre eles a antropóloga Mary
Alegretti que, segundo versões, pretende tirar
Ilzamar e o ex-padre Gilson Pescador (a dupla
que escolheu a JN i da presidência da fundação.

Mary acusa a última esposa de Chico Mendes
de atropelar as decisões do conselho e de fechar
um acordo ilegal com a JN. Com base nesse*
argumentos, pretende reabrir o exame das ou-
t ras seis propostas de filmagem. O advogado dn
primeira mulher, João Tezza. sustenta que os
direitos da imagem do seringueiro pertencem
unicamente á família. Os outros membros do
conselho da fundação não poderiam, portanto,
opinar nesse assunto.

Argentina:

crise no

cinema e

no teatro

BUENOS 
AIRES - Boa parte

dos teatros e cinemas de Hue-
nos Aires estão ameaçados de

fechar por não poderem pagar as ta-
rifas de serviço público que, em mui-
tos casos, sofreram um aumento de
mais de 3.000",, nos últimos dois me-
ses. A última conta de luz do Palácio
dos Esportes Luna Park, por exem-
pio. foi 3.280",, mais cara que a ante-
rior. O Luna Park não apresenta ne-
nhum espetáculo desde o início de
junho.

Pelo mesmo motivo, as salas de
cinema da cidade eliminaram a pri-
ineira e a ultima sessão de cada dia.
Os empresários de teatro e cinema
de Buenos Aires sofrem ainda com a
recessão de público que esta fugindo
das salas de espetáculos por causa do
preço elevado dos ingressos.
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Como nota especial, será apresentada uma musica

inédita, de Goefírey I^each, inspirada no quadro 
"Moon Fio-

MM ¦ ,H AQUECEDOR • MÁQ. DE LAVAR
M kf "IM • FOGÃO • GELADEIRA

CENTRAL DE ATENDIMENTO

CONSERTOS OE ElEIROOOMÉSTICOS 9&Q-8Q80
Garantia de 1 ano Visitas Grátis mM %0

>

(r™

HISS

Música inglesa para brasileiro ver. ouvir e sen-
l^i tir. Tudo começa com a noite de encerramento

do Promenade. o maior festival de música clás-
sica popular que acontece na Inglaterra, des-

de 1895. Uma noite muito especial, quando o publico entra na
(esta de verdade, cantando e dançando.

E exatamente esse clima oue o Primeiro Concerto
Pops Prom . uma promoção da Tnomas De La Rue, vai re-
produzir no Brasil.

Com toda pompa e circunstância.
Marcando o tom da noite, a orguestra "Brasil Con-

sort". o "Kent Countv Chamber Choir' e o coral da Cultura
Inglesa de Sàn Paulo' sob a regência do maestro Marios Pa-
padopoulos. vindo especialmente de Londres

wer". em homenagem a Margaret Mee.
Primeiro Concerto Pops Prom.
Não perca este encerramento
Para começar outro, vai levar muito tempo

Teatro Municipal - dia 10 de agosto - 21 horas
Renda em beneficio da Fundação Margaret Mee

(.1 IVER.N0 DO ESTADO l> IUI0 DE JANEIRO
SECHETAKIA IX i ESTADO DE EDI CAÇÀO E Cl I.TI RA

n NDAÇÃII [XI TEATRO Ml NICIPAL D(> RI" DE JANEIRI)
Afioio

xmNAL DO BRAfilI. Conselho
Britânico

PatnxmK
(^) "1"mas ' '' ^ut ^

HHBBH

111 ftl ¦

l*peci*li/ado rtn voce.
. C . - "ft-,-- 7'-: - f

m

%

I

I
(jOVIKNO I*> 1ST M*0 tX> RKI IX IVM.IRO - Si <"KI TA«U I* ) I St M*» IH IIMVACVO

I (I I T\ RA I1NARJ flM'M, VC) II .\TRO Ml **•( II'M IX) R)

TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Dias 18 e 19/AGO AS 21H(K)
I)ia 20/AGO AS 171 KM)

Cainarotc: NCz$ NK).(X)'. Frka: NC/S M)0.(X);
I'latuia c Balcao Nobrc: NC/S 80,00: Balcao Simples:

NCzS 40,00; Galeria: NC/S 20.00
COORDENACAO: ASSOC I At,"AO MJTONOMOS DO BRASH

Ki-st r> h prinrilurU |hIu Itlefone 262-39.15 nos 1, 2 e (ic
\ i-ndas dt* In^rcuM na hilhtltria iiu tcatrn a partir fit' <•"' ('r agovl"

das III a»> I** horas.
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PAULO MOURA
E CLARA SVERNER

De 4? a domingo
a partir das 22h.

Rua Garcia D'Ávila, 15
Tel.: 267-6596.

Atelier de linho seda e tricoline
Promoção: Até 50% de Desconto

Rua Barata Ribeiro, 774 S/911 - 235-5760/257-0416

JB

iiajauiDiaimi!? •
IdéiasL. I V R O S

Os livros,
os autores,
as tendências
culturais.

TEATRO DOS 4 APRESENTA
Patrocínio

Shell

O JARDIM

DAS CEREJEIRAS

AntonTehekov

De -íJ fJ j sábado às 21 00 h Domingos às 1900 b

TEATRO DOS 4 Shopping da Gávea RESERVAS Telefone 259109)

Nalhalia Timberg Sérgio Britto Olhou bastos Edwm Luiu
Renée dc Vifimond André Vãllc hchon Djuíjs C/jnac Dcrzie
Camilo Bevilaqua Ada Chasehov bmíia Re) Virgin to Ltberti
participação tspecialJosé Lewgoy direção Paulo Mamede

,, T :De 4" a
Haiserj sábado Amélia Rábello no People

À l OOh Shadowjazz •* Av. Bartolomcu Mitrc, 370 * Tbl.. 294-05*17 * Após 19h.

REFORMA DE ESTOFADOS

PENIDO DECORAÇÕES ® Isl-ll™'Uma 
família a seu serviço" Sr. Penido

»v ^ .

RIO JAZZ CLUB:

LUCIAISJO ALVES
com as participações • especiais cie ^ \CHllBO Of VIOA — REPOLHO —«ICAROO RfNTf '• ^

Rua Gustavo Sampaio, s/n* Hotel Meridien (3u&sq1o1X'E1__J>11lzQ4^

ATÉ
SÁBADO

ÀS 22H

Música ao vivo, todos os dias sem consumação nem couvert
Irias * I inpnLi > Paulo índrailc* Tf A |3 TC 1\T/^ 1?
Pianista *huilo Humano » ÍTlilltJ 11U IX 11/
Piund Bar-C.rei>erie » Condeilr Irujá. 201 Hotufufío • Trl.: 2<fA-?7$t * ílpós 2lh.

. .
ilüKUI

K ARCO PRODUÇOES
APRESENTAM

È TÃO PERFEITO..

comTAVINHO BONFÁ (voz e violão) iIm
Participação Espccial:
Wilson Chaplin (percussão)
APOIO CULTURAL

i liiUr-GmliiKnl.il Riu

OUARTAS E QUINTAS 22 30h
SEXTAS E SÁBADOS 23 OOh
RESERVE JÁ 322-2200 R. 8479

"<y/^ a$WIAD\ Av Prefeito Mendes de Moracv 222 Sào ( onrado

V

regdriô 
foganellâ

Liquidação

MULHER
Rua Garcia PÁvila, 129 ¦ Ipanema

HOMEM
Am Barào dê Tom, 422 - Ipaoama

NÚCLEO DE MODA

©

A MODA NO CINEMAMarflid Valls Frederico Pazos
MODA E PUBLICIDADEMauro Taubman
f-OTOGRAFIA Dl MODA
Sérgio Ncdal (ZNZ)
DESENVOLVIMENTO DE COLIGOUMarli ia Valls

I AS AVENTURAS DO GOSTO E DA
MODA
Jorge Hue

» COMO FAZER BIJOUX
Marco Sabino

? ECONOMIA * MARKETING DE MODA
Lu Catoira

HISTORIA DA MODA
Marilia Valls
MODA INTERNACIONAL
CONTEMPORÂNEA
Cristina Frarxo
MODA E ATITUDE
Silvia Pteitier
DESENHO DE MODA
Antônio Pereira

A MODA NA PONTA DO LÁPIS
|<>se Augusto Bicalho
PRODUÇÃO DE MODA
RutH |otfil\

CENTRO CULTURAL FU Joana Arce:: 62

CÂNDIDO MENDES 1 Tí

INVERNO

JKHEL

LIQUIDA

O melhor pelo menor preço
em moda feminina e masculina

Rua Visconde de Piraiá, 459
(filiado até 18:Wb)

Rio Sul - 3? Piso

Péfiirme
'• Não será surpresa se a
TV Globo vier a perder para
a TVS os direitos de uso no
Brasil do noticiário inter-
nacional da ABC — o ABC
News — de longe o melhor
desse tipo de Berviço.

A Globo paga pelos direi-
tos 140 mil dólares por ano,
está na hora da renovação
do contrato e o empresário
Sílvio Santos já comunicou
(jue oferece de imediato 250
mil dólares. * * #

Mesmo que a Globo coce
o bolso e chegue aos 250 mil
dólares, o dono da TVS já
avisou que está disposto a
cobrir qualquer preço pago
pela concorrente, seja ele
qual for.

De mudança
Até ontem à tarde, a dis-

posição firme do ex-minis-
tro da Justiça Oscar Dia!'
Corrêa era entregar no fim
de semana a easa funcional
que ocupa em Brasília e se
mudar para seu apartamen-
to na Rua Joaquim Nabuco,
no Rio.

Por enquanto, se for
candidato a alguma coisa,
será, no máximo, a síndico
do prédio.

Proeza
0 Os meios universitá-
rios estão alvoroçados
com a façanha de um es-
tudante de 13 anos. Ri-
eardo Tadeu Soares, que
prestou exame vestibular
para a Faculdade de I)i-
reito Cândido Mendes e
passou.

Como não pôde ma-
tricular-se, seu pai, o en-
genheiro José Paulo
Soares, entrou na Justi-
ça com um mandado de
segurança e ganhou.

Ricardo Tadeu vai,
assim, poder cursar a fa-
culdade e, se tudo der
certo, sairá bacharel em
Direito com 18 anos de
idade.

Preju
Agora que ò assunto está

sepultado, o presidente do
Banco de Tóquio. Toshiro
Kobayashi. revelou a um
grupo de empresários cario-
cas que estava disposto a
pagar até 110 milhões de dó-
lares pela mansão da A vem-
da Paulista da família Ma-
tarazzo. * * *
• E mais: já tinha libera-
dos pela matriz de Tóquio
outros 300 milhões de dôla-
res para a construção de um
prédio-sedo cio banco no ter-
reno de 11 mil metros qua-
drados.

111 R 1C 13/141

Zózimo

Rubens Monteiro

/•' 
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Jean-Pierre Simonot e Marina Amaral: casamento à vista

Parâmetros
• Do publicitário Séryio
Ferreira, diretor chi Deni-
son. a propósito das pesqui-
seis eleitorais:

.-1 pesquisa está para o
presídenciável assim como a
balança para o candidato ti
emagrecer. Se usar sempre a
mesma balança, ainda que
ela nelo seja precisa, indica-
ra se ganhou ou perdeu pe-
so. sempre de acordo com o
mesmo parâmetro. Se mu-
dar de balança, muda a re-
lação do peso. Xa pesquisa,
igualmente, se o candidato
utilizar a mesma técnica, o
resultado terá o mesmo pa-
rãmetro. ainda que não seja
precisa. Se mudar a técnica
da pesquisa, vai mudar o
parâmetro, .-li. ele fica sem
saber se engordou ou ema-
preceu.

Quem cosa
Estilo de casamento mar-

cado Marina Amaral e .Jean-
1'ierre Simonot.

Ele vem a ser o presidente
no Brasil do Paribas.• • •

Idem idem Nilza MacDo-
woll e Henrique da Cunha
Bueno.

Revisão
A Loteria Esportiva vai so-

frer tinia cirurgia plástica total
a partir de setembro.

A começar pela aposta, cujo
preço ininimo será fixado em
NO.» 2.50.

• • •
A decisão da Caixa Kconò-

mica Federal de modificar a
lyOteria Ksportiva tem um só
motivo: a falia de interesse dos
apostadores.
0 Só querem saber da Sena e
da Loto.

¦ ¦ ¦

Complicação
[)os mais abalados com a

morte do acadêmico Jos<* CYin-
dido de Carvalho, o postulante
à imortalidade Álvaro Pacheco
tem lá suas razões de estar
pesaroso.

José Cândido seria seu e/ei-
for na eleição de setembro (ra-
qa de Celso Cunha) na Acade-
mia Brasileira de Letras — <•
com menos um voto e um qua-
rum de apenas .76'. as possibili-
dades de Pacheco ficam mais
reduzidas. tu*

Por falar em ABL pela pn-
meira vez desde 1934. a cntida-
de tem quatro vagas abertas
n um mesmo ano.

Os que sonham com a imor-
talidade ndo terilo outra chan-
ce igual trio cedo.

Ou lerdo''

Caixa-alta
Depois de uma longa espe-

ra. o ex-embaixador america-
no Anthony Motley conso-
guiu receber o seu primeiro
milhfto de dólares do Brasil.

O dinheiro, referente a ho-
norários pela sua atuaçáo co-
mo lobista de interesses tira-
sileiros — (Citrosuco, Indús-
tria de calçados, hotéis etc.)

- nos Estados Unidos, estava
há mais de ano retido no Ban-
co Central.

Agora, foi liberado.

Sem volta
A trepidante Karmita Me-

deiros, hoje casada com um
príncipe árabe r morando em
Londrefl, não deverá voltar tão
cedo ao Brasil.

Vai assumir a diretoria de
relações públicas de uma agên-
cia de turismo especialiwida em
llrasil e que opera na Inglater-
ra. França, Espanha, Portugal
e Suiça.

Dilema atroz
O alto-comando do PT terá uma decisão

inusitada a tomar na próxima reunião da exe-
cutiva nacional.

llá cinco meses, nasceu o terceiro filho do
deputado Paulo Delgado, e desde então, ele e a
mulher. .Míriam, vivem o pesadelo de escolher o
nome da criança.

Paulo defende André, Míriam prefere Gui-
lherme e os dois tentam chegar a um acordo
possivelmente em torno de Alexandre.

Xa duvida, chamam a criança de "ftc-
bè". * * *

.-1 indecisão chegou a um tal ponto que os
pais de "bebô" acham que só a cúpula partida-
ria poderá chegar a uma solução.* * *

Se valer como sugestão, por que não Luís
huicw''

k um bonito nome.

Roda-Viva
Simpático de verdade, cheio de surpresas e

salpicado de convidados Interessantes e diver-
tidos, estava o jantar oferecido anteontem por
Vvonne e Álvaro Bezerra de Mello, ele aniver-
sarlando.

Bebei e Daniel Klabin voaram para uma
temporada em Israel.

A Sra. Maria Celina Flexa Ribeiro recebe no
dia 8 para um almoço só de mulheres em home-
nagem á Sra. Lily de Carvalho.

O aniversário do governador O restes Quer-
cia será comemorado no dia 18 com um grande
jantar no Palácio dos Bandeirantes.

O medico Nélio Amorim, chefe do CTI da
Sfto Vicente, começa a dar a partir de hoje na
própria clinica um curso de tratamento lnten-
sivo.

O novo embaixador da França, Jean-Ber-
nard Olivrieu, fará a entrepa das credenciais ao
presidente José Sarney no dia 8.

A embaixatriz Teresa de Castello Branco reúne
amigas para almoço no dia 9.

Estréia hoje temporadaftfo Teatro da Gale-
ria a peça Trair e coçar é s6 começar, de Atílio
Rieco.

O deputado Willy de Clercq. representante
beiira no parlamento europeu, será homenagea-
do com um almoço hoje no Itamaraty oferecido
pelo embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima.

O oftalmologista Almir Ghiaroni será o úni-
co representante brasileiro na convenção mun-
dial da especialidade que terá lugar em se tem-
bro em Mônaco.

£ para homenagear o Dr. Paulo Rosa. gxan-
de figura e pediatra de multo marmanjo conhe-
cido, o jantar que oferecem amanhA o Sr e Sra
Alberto Alhante.

No Rio. por uns dias, Vvonne e Harrv Giglio-
li.

A Sra. Annah Chagas recebe amigas para chi
no dia 16.

No almoço ontem do St. Honoré, o embaixa-
dor e Sra. José Augusto de Macedo Soares.

O critico Koberto Pontual faz hoje. na 110 Arte
Contemporânea, uma palestra sohre A visio euro-
péia da arto do lereeiro mundo.

O escritor Ariano Suassuna recebe hoje em
Taperuá, na Paraiha, sua terra natal, a noticia
de sua eleição para a vaga de (íenolino Amado
na Academia de letras.

Festeja hoje 82 anos em Teresópolls. sem roma-
ria. o ex-presidente Ernesto Gelsel.

A primeira
Deu entrada ontem

na 3" Vara de Falências
e Concordatas um pedi-
do de concordata da Pe-
rdeio Exportadora de
CaféS. A.

Um passivo de XCzS
40 milhões contraído
junto a bancos foi a cau-
sa da primeira quebra de
exportadora de café na
atual crise econômica do
pais. ? * ?

O mercado cafeeiro
anda agitadissimo.

Só se fala no efeito
dominó.

m m m

Bico

calado
Diante dos últimos

acontecimentos -— vale
dizer, publicações — o
ex-ministro Armando
Falcão resolveu reassu-
mir, pelo monos tempo-
rariamente, sua antiga
postura.

A do "nada a decla-
rar".

Ecos de Paris
• No discurso que fez
na Galerie Debret, ao
inaugurar a mostra so-
bre Josué Montello, o
presidente José Sarney,
em sua recente passagem
por Paris, sentenciou:

— Este momento vai
passar para a história:
dois escritores inara-
nhenses em Paris; um,
embaixador; outro, pre-
sidente.

« » *
9 Os jornais franceses,
mal informados, entuba-
rum o furo. não regis-
trando o fato histórico
cin sequer uma única e
modesta linha.
• Em compensação, os
de São Luís não falam
até hoje em outra coisa.

Uruca
O investidor Xaii Na-

has não esta mesmo com
sorte.

O novo ministro da
Justiça, Saído fiamos, é
seu inimigo figadal.

O confronto entre os
dois remonta, anos
atrás, ao famoso caso
A udi.

Novidade
O prefeito Marcello

Alencar está lodo prosa.
Incorporou a sua ad-

mlnlstraçáo uma nova e
revolucionária máquina
de asfaltar que. ao pas-
sar. desfolha o asfalto
antigo ao mesmo tempo
em que coloca o novo.

Espera, numa primei-
ra etapa, recapear 35 qui-
lómetros de ruas.* * *

Se a engenhoca, além
de asfaltar, conseguir
também tapar buracos,
vai ser uma loucura.

Cata-pulga
m O deputado Aíiro Teixeira, que há sete anos
denunciou o rombo nas contas do FGTS agora
reconhecido pelo governo, está preparando um
outro trabalhinho.

Estuda o novo método utilizado pelo IBGE
para calcular o IPC que. na faixa de um a três
salãrios-miturnos, reduziu surpreendeutemen-
te o impacto do item alimentação em seus cal-
culos sobre a inflação.

Enquanto estuda, ironiza:
—- .-líi1 parece que o povo está de dieta.

Posse
O O novo presidente da
Associação Comercial,
Paulo Manuel Protásio,
empossou ontem o mais
novo membro de sua di-
retoria.
• Ricardo Amaral.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter
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Compre seu ingresso por telefone e receba-o em sua casa.
LIGUE JA: 533-2350 t 264-3525 • 254-3969

CHAPMAN
Vernissage —
Exposição
2? a Sábado.
Domingos —

_03/08 às 21 h
_de 03 a 20/08/89
_10 às 22h
_10 às 20h

Centro Cultural Itaipava
lagoa - Posto Itaipava - Parque da Catacumba * Tel.: 267-3839

Supervisão: Zito Saback
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TUCKER — UM HOMEM E SEU SONHO
Tucker — The man and his dream) de f rancis

(ord Coppo'a Com Jell Brdg.'s J< an Allan.
Martin Landau e Fredenc Porrest Vene/a (Av

' fjleur 18-1 296 834') 151' '71,10
] 9h?0 21h30 Ti/uca Pa lace 1 (Rua Conde de
M infím. 214 - 228 4C-U > 141.30 16h40.
igh50 ?lh (Lívif) Continuação
Li.isead n.i hisun i real de Prestou 1 icker.
cnado» de um carro revolucionário, mas derro-
lado pelos poderosos da indústria aulomobills-
toa EUA 1988
INDIANA JONES E A ÚLTIMA CRUZADA
Indiana J.-fh and1/ie lati crusade). de Steven

Suielberg Corri Harnson Ford Sean Connery
Denholm Eüiott e Rtver Phoemx Art / ashion
Mall 1 (Estrada da Gávea. 899 - 322 12b8)

.il 30 1 '¦ I y130 228 'Art ng I
,Av AK m s • Via II ? ' 3?h •«*40) de•, . • 81, Í0 2 ! I s •! ¦ •¦! ' ! n< n

, i rnr das iit>30 Baronesa Rua Cindido
u..nitio ' 17 3'I0 •. 131 30 16h• ,¦ . 1 n 110 s) conimum ¦
A procura do Santo Graai. o herói envolve-se
com cr nunosos na.*'stas com uma perigosa
mulher e com o pai um professor nao ac.ostu-
mado a aventuras EUA/1988
A OUTRA (Another woman). de Woody Allen
Com Gena Rowlands. Mia F-arrow. Gene Hac^.
man e lan Holm / 'do 1 (Pova do Flamengo 7?

28b 06421 141160 lbl 30 IR! ' 191 • )
2 lti30 (l iv»**) Continuação
D«arna psicológico Professora universit«V'a ; o
moca a Questionar .1 propra vida quando passa

ouvi através na parede as consultas de um
unansta vizinho EUA/1 968
MULHERES A BEIRA DE UM ATAQUE DE
NERVOS
lervious). 1

Ba-.dor.
21 I 1
anos)

ji.ft.j Serrano e
opacabnna 6B0

l /hbü 1 9040
1h30 (10 anos) ContmuaçAi

Drama-Mão com humor DubW
abandonada pe»o amante ut

i unia nova namorada m»i
aeroporto pela esposa quf
íquer custo Espaoha'1987

LIGAÇÕES PERIGOSAS">.s/ de Slephen f 'p.vs C<
hn Malfcovch M'cheiie P'
ftr l.ido 2 (Praia do Flamengo.
42 ' -1 n.iU 1l>ti5ü 191:'0 .

(Dam.
••He

28b-

Na soe jade pars-ense do

ESTRANHOS NO PARAlÜO
pata-Ric.h

CORACiO satânico
CãndKlo

(18 ;

volvido
magM

1ESTREIAS

(Av Ataulfo de Paiva, 391 — 239 5048) 15h.
17h10. 19h20. 21h30. TijucaPalace 2 (Rua Con-
de de Bonfim 214 — 228 4610) 14h30 16h40.
I8h50 21 h (10 anos)
Drama Depois de passar cinco anos no Vietn.V
homem tenta se adaptar á sociedade civil e recon
quistar o Filho. EUA/1988
UCONTINUA ÇÕES
MADAME SOUSATZKA (Madame Sousautal
de John Schlesinger Com Shirlev MacLaine.
Peggv Ashcroft. Twiggy e Shabana Azmt Art-Fas-
hron Mall3 (Estrada da Gávea. 899 — 322 1 2b8).
15h 17h20. 19h40 22h Star Ipanema (Rua Vis-
conde de Pirajá. 371 — 521-4690). Brvni-Tijuco
(Rua Conde de BonFim. 370 — 254 8975). Largo
do Machado 2 (Largo do Machado 29 — 205-
6842) 14h30. 16850. 19hl0. 21h30 (14 anos).
Excêntrica professora de piano exige perfeição de
pequenos alunos, que ela pretende transFormar em
viriuoses EUA/1988
UM GRITO NO ESCURO (A cry m tht> dark) de
Fred Schepisi Com Meryl Streep. Sam Neill. Dale
Reeves e Michael Wetter Cinema-1 (Av Prado
Júnior 281 — 29b 2889) 14h30. 1 6h60. 19h10
21 h30. (Livre)
Drama baseado em Fatos reais Na Austrália, bebô
desaparece e sua môe é condenada por assassina-
to. depois de mobilizar todo o pais por emeo anos.
EUA/1987
MATADOR DE ALUGUEL tRoad housel de
Rowdy Herrmgton Com Patrick Swayze. Kelly
Lynch Sam EHiott e Ben Gazzara Palãciol (Rua
do Passeio. 40 240-6541) 14h 16hl0. I8h20,
20h30 São Lui: 1 (Rua do Catete 307 — 28b
2296) Ro*v (Av Copacabana. 94b — 236 624b)
fhd S.i iHua Marquês de Sè>> V.cenle. c 2 --
274 4b32) Barra / (Av das Américas 4 666 —
52'- 6-187 16h 17610 19H20. 21h30 ' nca 7
(Rua Conde de Bonfim 422 — 264 5246) >4^r
Wher (Rua Silva Rabelo 20 - 249 4544) '.'a
ourara 2 (Rua Dagmar da Fonseca b4 — 390
. ..-38. 14H30 16640 18650 216 Rarvos (Hua
Leopoldma Rogo b2 - 230 1889) 1bh. 17h.
19h. 21 h (14 anos)
Lutador impiedoso trabalha como leão de chácara
de um clube noturno barra pesada, onde as noites
acabam çm confusão EUA 1 988
O GRANDE DRAGÃO BRANCO (Bioodsport).
de Newt Amold Com Jean Claude van Damme.
Donaid G<bb Leah Avros Norman Ourton e Forest
Whitaker Odfion (Praça Mahatma Gandh. 2 —
220 3835) Madure/te j (Rua lü.io Vicente 15 -
b93 2146), Norle Shopp>ng ' (Av Suburbana
5 4 74 ;í'2 9'l'0) 13H-10 15630 1 '"20
i mio 2H- Ôw'a (Praia de Botafogo. 340 —
b52 4945). CórcKâ (Rua Conde de Bonfim 338

229 81 78) Barra 2 (Av das Américas. 4 666
325 84871 1461  17h50 19» -i0 216~ "
r • "ua Urar -• 14'.: - 2 íu .'666! ' 56

16h50 I8h40 20Fi30 PaiAco (Campo Granqe)
6h. 1 /h50 19h40 (10 anos)

Jovem de férias percorre a França em busca de
aventuras que amenizem a sua sol'dáo Franca/
1986
A HORA DO ESPANTO II (Fnght mghl — Part
II) de Tommy Lee Wallace Com Roddy McDo-
wall William Ragsdale. Traci Lm e Julie Carmen
Brrstol (Av Ministro Edgar Romero. 460 — 391-
4822) 196. 216 (16 anosl
Terror Nesta continuacáo uma sedutora vampira
volta paia atenonzai o adolescente que matou seu
irmào no primeiro filme. EUA/1988
DRAGNET - DESAFIANDO O PERIGO
(Dragnml de Tom Mankiewic? Com Dan Avk
rovd Tom Hanks, Chustophei Plummei e Mairv
Moigan Ari Madumira 2 (Shopping Centei de
Madureira —390-1827) 19h. 21 h (14 anos)
Los Angeles sofre uma onda de atentados incôn
dios e assaltos e dois detetives sáo destacados
para combater os crimes Baseado num ser ado de
TV dos anos 60 EU A/1987
OS LADRÕES DO AMANHECER (Lrs voleurs
de Ia nuit). de Samuel Fuller Com Bobbv de
Cicco. Veronique Jannot Stephanie Audran e Vic-
tor Lanou* Paissandu (Rua Senador Vergueiro. 35
— 265 4653) 146. 166 186. 206 22'' (14
anos)
Dois jovens piocutam trabalho numa agência de
empiegos e. como nSo conseguem, resolvem as
saltar a casa dos responsáveis pela agênc ,i ian
ça/1983

AS AVENTURAS
SEN r The adieniur

159 —
Gâv

DO BARAO MUNCHAU-•2, ot i-.irnn Munchausen) de
John Nevile Er.i ld'e Sarah

An Copacabana (Av Copa
b '"89b! Art fashion Mall 2
i 899 - ;*22 1258) 15h

An r.r,.,-.hopp,ng 2 (Av At
150 3:5 0746) 16h20.
ljcj (Hua Conde d" Ronfim,

/.-• Madureira ' ?Shopp«ng
! 182 ' 14« 161 20

: 5 : 4b - 220 «ragio Dedé Santana

a todos
a^po G'
1 fttvJO á

Meneghei <
P«nq Cente
4822) de '*

das

Pau'o Re
de Madure

S Ar

'* 3ü' á• t'l (l
, 1 bh
rtv)

Zacanas
\1#divre-ra 2 (Shopp
390 182/) 1 bh
Homero 460 - 391'h Sábado e dommgt

o Grande
t«i5txas e

princesa vve prisioneira err
^•r a ajuda de um aventureiro ?
»s ProduçAo de 1989

MORTO AO CHEGAR
Com Denrvs üua-

.;64 4
i São / i
>{»»ra t

Mor
'ÍJ

' Ri iCk
Ryan Charíotte

Pa-p 2 (Rua d>- Pas
Amtr.ca (Rua Conde de

1 3h30 1bh30 1 7h30
d» ' 3<

Copacabí
307 -
34i :<
801

i 666

TORTURADO PELO PASSADO

para
966

1 4h
(Rua

f argo
20 b

jov«*m campeão de lutas marciais participa de
v-o enia compet eão. em Hong Kong. numa cate
poria vetada a ocidentais EUA/198/
CONSPIRAÇÃO TEQUILA (Tequila sunnsrl de
Hobert Towne Com Me' G'bson Miche''e Pfe'ffer
Kurt Russeit e Raul Ju'<a Art Casashoppmg 3 (Av
Aivt-.idj Via 11 2 150 325 0746) le 2< a 6'
,v ;(..«! * f-¦ 21 h Sábado e " ngo a paiu
das14h30 (14 anos)
Traficante de drogas pretende mudar de v-da e
conta com a ajuda de um po^oa e»-co-ega de
osi ola e de urra be'a musher dona de restaurante
FüA 1989
URSINHOS CARINHOSOS NO PAIS DAS
MARAVILHAS ~he can> bears odvgnture m
vondenand) desenno animado de Raymond Ja

felice Ricamar (Av Copacabana 360 — 2 3/
9932) ' >'<3i 156 ',r,i,30 (livre)
A princesa da Terra Fantástica desaparece e os
urs nhos colocam uma s6s a em seu lugar até
encontrarem a verdadeira princesa EUA '1 988
CORRA QUE A POLICIA VEM Al' (Uio nakod
Qun) de David Zuc»«r Com Les^e Nielsen Pris
cilla Presley Ricardo Montalban e George K«»n
nedv Madureira / (Rua Dagma' da Fonseta. b4

• 3 " . 3 48) Nortn Shopping 2 (Av Suburbana
5 4.M 592 94iu 14620 16ti 17r.40 19H20
21 h Tijuca 1 (Rua Conde de Bonfim 422
264 5246) 141150 H' 30 18610 191.50 21630
(L»vre)
Comédia Conspiração para matar a ramha da In
giaterra põe em açào un* polic-a' trapaiháo que
preesa descobrir o assassino durante uma par*, da
de beisebol EUA/1 U88
A PRINCESA XUXA E OS TRAPALHÕES
(Brasileiro) de José Alvarenga Jf Com Renato

Mussum

MEXTRA
MINHA DOCE DELEGADA tlrndrv poulet). de
phillipo de Bioca Com Annie G.rardot » ' ne
Nonet Hoje às 19h e 21 h no Cmeclulíe i mue.
Rua Mumz Barreto 51
O reencontio de um casal depois de anos toma-
se impossível pelas gntantes diferenças <" tro eles
a começar por suas profissões ele professor dt
grpgo e ela delegada de policia Fiança/1977
HOMBRE MIRANDO AL SUDESTE De E6
seo Subiela Com Loren/o Oumteros Hugo Soto e
Ines Vernengo. Estaçêo 3 (Rua Voluntários da
p.mia 88 - 286 6149) 19630 Versdo or.g.nai
sem legendas Aiò domingo
I... um hispital psiquiétiico vem aluma ser ,..tra
terrestie em m.ssâo na íerr.i e comprova seus dotes
com pioe.-as (fllepéticas Prêm < 1o iun popuiai na
Mostra Internacona' de Sáo Paulo Argentina/
1981
O CAMINHO DO SUL fI cammo dei swl de
Juan Bani st.i St.v.inaro Ce - Adrian Gino M r 1
na Jo»ovic e Mira Fur^an. tstação 3 (Rua Volunta
nOsdalMtria 86 286 61491 21630 Ate do
mmgo
O filme fala da imigraçáo e das dificuldades de
adaptação dos imigrantes através da história de
n .jlheies do sul da Iugoslávia que s.o enganadas
por cafetòes e acabam prostituídas em Buenos
Aires Argent na'1988
LE FEU — De Phil.ppe Condroyer Com S»mono
Signoret. Maurice Garrei e Jean C'aude Dauphin
Ho)e as 196. ra Aliança Francesa dr iiianema
Rua Vise nde de Puajâ 82 ' 2° andar
Drama jud-c áno França/1 980
ESTRANHOS NO PARAlSO Hoie amantil e
sábado, è meia n.nte no Cinrttao Mendes Rua
Joana Angélica. 63 (10 anos! Veiem Recomen
daçào

Bmostras
CINEMA INGLÊS — ANOS 80
feira santa (The tong good fnaay)
»on/>e Com Bob Hoskins Helen
Constantme e Dave King Estação I
nos da Pâtna 88 286 6149

Hoje Se»ta
;Je John Mac
M.rren Fdd-e
(Rua Voluntá

1Ch 16h 20h

Poderoso gangster inglês associado a investidores
americanos, corre o risco de perder todo o seu
império numa senta feira santa Inglaterra-1980
TRILOGIA ANA CAROLINA Hoje e amanhã
Das tripas coração (Brasileiro), de Ana Caroi>na
Com Dma Sfat AntAn.o Fagundes Xu»a Lopes ?»
Nev Latorraca fstaçáo 3 (Rua Voluntários da Pa
iria 88 • 286 1.149 1 7630 ,1 B ar,
Interventor com ordens de fechar mternato para
adolescentes tem um sonho onde aparecem todas
as mulheres do colégio Produção de 1 982
FICÇÃO CIENTIFICA (XX) Hoje íranlens
tem (Frankenstein) de James Whale Com Bons
Karlpff Colin C'«ve Mae Ciar» e John Bo'i
ma teca do MAM (Av Be ra Mar s/n°)
Com legendas em espanhol
Clássico do {''me de terror baseado no
Mary She^ey EUA/1933

s C.ne
16h30

de

h

a part
Num outro planeta
seu caste'0 até recet
trés príncipes rebeid'

TURISTA ACIDENTAL (lhe amaenta' toa¦
ri st) de Lawrence ^asdan Com A am Hurt
Kathleen Turner Geena Davis Studro Copacaba
na 6'ua Raul ; - pê.a ' . ¦ 247 8900). tf
t>ion 1 (Av Atauífo de Pa va 391 - 239 5048)

30 1 6f50 '961'¦ 2in30 (! ve)
O MESTRE DA MUSICA (le maitre do musi
QueJ de Gerard Corb^au Com Jose Van Dam
Ar.no Rousse', Phii ppe Verter e SyUie F ennec
Art fashicy> Ma/l 4 (Estrada da Gávea 899
322 12b8) de 2* a 6* As 16h 18h. 20h 22h
Sábado e domingo a part r das 14h (14 anos)
E» cantor nr-co dedica se a preparar dois alunos
para concurso de canto patroc-nado por um prínc
pe seu nva' nb 20 anos Bélgica/1988

mmnHET

Jreapresen ta çoes

O RAIO VERDE (Le rayon yen) de E ric Ruhrner
Com Marte Riviére Beatr.ce Romand e Vmcent
Gauthier FstaçSo 2 (Rua Voluntários da Pâtna 88

- 286 6149) 1 /h 1 9h 21 h Até sábado

VIDEOTAKE FESTIVAL DE CLÁSSICOS
E»fbn.áo de O an/o atui. de Jose' von Stemt.-
Ho;e ás Ihhlb no Cândido .\U>naes F^.a '
Março 101 Entrada franca
FESTIVAL GRANDES BANDAS !.! .
Rolhng Stones Retvmd Hoje tis 121^5 •• *' 1
no Cândido Mendes Rua Io de Março KM
trada franca
VlDEOS NO VILLAGE E-ib.cJ'. cio vuleit
WAio //ve m tho last tour Hoje a part.r das . ' h
ViHage. Rua Visconde Sava 10
VlDEOS NO CREPUSCULO ( ¦ bicJe de
letánea de vídeos com lhe Cult PU Sir
M;nds Inner City. Nenefi Cherry Sou» H Seu •!
R ta Mitsouno para lançamento do li-'
/.ip i (Ml Odeon Hoi- a pana das 23ti
Crrru-1 uiode Cubatè '• a Batata R.be > '
VlDEOS NO ADUANA Eiibicâ* - ¦
Girmne Shelter com RoUing Stones Hoie .s ;
das 1 8h no Aduana Vídeo Rua fia A'f,'»ndega
VlDEOS NO GIG F..b-ciodov '¦ flwtH
Mac m câncer: Ho,e » partir d.is 21 n rio G-
Restaurante e Vídeo fiar Av Gen M.

4 3
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Cinema/ CRITICA* 'Torturado pelo passado'

A 
guerra 

não acabou

Chico Nelson

ESTAMOS 

na década do
60, em território norte-
vietnamita. Um cornai)-

do americano de elite se move
sorrateiramente pela floresta
até que uma mina explode. Pia-
nos rápidos e montagem nervo-
sa mostram o caos, o infer-
no da emboscada. Corte.
Estamos na década de 80. numa
montanha da Colúmbia Brltâ-
nica, no Canadá. Homens em
trajes de aspecto militar circu-

Iam por uma floresta chuvosa.
Apesar do salto temporal, a
continuidade da paisagem e de
tom narrativo insinuam que a
violência pode voltar a expio-
dir, que a guerra ni\o acabou. E
de fato nfto acabou. Nfto para
aquele grupo de homens.

Torturado pelo passado
(Distant Thunder), de Hick Ro-
senthal, conta a história de
Mark Lambert. o único sobrevi-
vente daquela emboscada, in-
terpretado com competência
por John Lithgow (Um hóspede
do barulho. Footloose, Laços de

Mark
(John
Lithgow) e
Jack
Lambert
(Ralph
Macchio):
o difícil
reencontro
do veterano
do Vietnã
com o filho

rr» SMUC&

rm
tig? jflT ^
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ternura). Sujeito comum e pá-:
cato, Lambert transformara-se .
numa eficiente arma de comba-,;
te no Vietná. Ao voltar, 11Õ.0J
consegue se readaptar fl vida dp\
antes. Taciturno, apático, s'n~;
jeito a explosões de fúria, ele ae";
exila com outros ex-combaten-;-
tes na floresta, onde criam-a-,
réplica de um acampamento
militar no Vietnã.

Até que o suicídio de um de-
les nleixando-se atropelar por
um trem, num gesto que tem^
algo de cerimônia ritual a que
chamam de "beija-trem"), faz
com que Lambert decida abaií-
donar a floresta e arranjar ern-
prego na indústria madelreira
de uma pequena cidade vizinhà._
Lá, ele conhece Char (Kerrie
Keane), jovem que se interessa
por ele e o encoraja a dar o
passo decisivo para sua reinte-
graçáo: entrar em contato com
o filho Jack (Ralph Macchio).
atualmente com 18 anos e qui
vira pela última vez ainda quar-
se bebé.

0 filme passa a se concen-
trar. entilo, na história deste
difícil reencontro entre o pai, e
o filho abandonado. Os aconté-
clmentos se precipitam e Lam-
bert. Incapaz do lidar com as
emoções que o assaltam, foge-
de volta para a floresta, na véS-
pera da chegada do filho. O ga-
roto nfto se conforma e. aeom-
panhado por Char, parte para a
floresta ao seu encontro, para
descobrir nfto só que o pai nun-
ca voltara do Victnft como tam-
bòm que ò muito difícil sair de
lá quando o Vietnil está dentro
da gente. O filme tem alguns
furos de roteiro que o compro-
metem, mas o empenho do elen-
co (principalmente de Lith-
gowi, a música adequada de
Maurice Jarre. a fotografia cor-
reta e a dlreçílo convincente de
Kosenthal fazem dele um espe-
táculo interessante.

Cotarão: **
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Paschoal Carlos Magno Campo de Sáo Bento -
Icarai De 3* a 6v das 10h as 20h Sábados das
10h às 18h Domingos das 10h ás 14h Até dia
12

RECOMENDA

JORGE GUINLE ntu'as • obre

dia H
•ente '

anos bü
carua de

(/<

MARILYN MIRANOA. SACUDINDO OS BA-
LANGANDAS • '• V-stont
Museu Carmen Miranda Av Ba
em frente ao ICü De i" o 6* da1. 1
Sábados. dom«ngos e lenad- s das
Inauguração hoje as 1 /h Ate dia 31
ROSITA FURTADO E ZULVA VVERNCCK
Aquarelas e esculturas M e-r-.i Burra Chi! e { str

1 7h
1 71»

II ORQUESTRA DE CAMERAS

FALCATO P nturas Ohcma de Arte Mana Te
tesa Vtena Rua da Canoca 85 Diariamente d.is

1 3h às 22h Ate amanhá
REVOLUÇÃO FRANCESA Posteis fianceses

o bicentenário da revolução Galeria Cándi
f tman da UIRJ Rua Sio Francisco Xnviei

52 1 De 2- j 6' das 9h as • 2ti •••••• amnnhâ
DRUMMOND E CEClLIA f .oosiçáo inlorma

sobre as cédulas de bO o 100 cruzados novos
Banco Central do Brasil Av Rio Branco. 30 De 2*
a 6' das 10" as 16h30 Até am.inhé
ANTICQU A 89 Ant guidades arte e decoração
Copacabana Palaco Hotel. Av Copacabana 313
Diariamente das 10h às 22h. Até domingo
1" MOSTRA DO LIVRO DE ARTE Expôs çài
de : vros de arte nac»onais e «mpodados Copaca
thtna Palaco Hotel Av Copacabana 313 Diana
mente das10hàs2 2h Ate domingo
BRASILIANA E»D0SÍcà0 filatél'Ca Paço impe
na! Praça XV De 3* dom.ngo das 1 ' h as 1 8h30
Aie dom ngo
ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA DO JA
PÀO 109 pamé'S dos n a s destacados areju te
,5 Rio Desigi' Center Av Ataulli

Pa>va 2 70 De 2" .i sáljado das 10f» às 22r» Até

Esculturas Galeria Pú de Bo< Rua 'P'
b De 2* ri 6* das 9h as 19h Sábados das

as i 3h Ate domingo
NINO
ranga 1

Uit»mo d a
M ARIANA ROOUETTE PINTO

NOVÍSSIMOS 89

COLETIVA

Coletiva de p nturas
Copacabana 690/2°
20h Ate d a 10

s de Ciôv.s Netto » e'
nrij e outros Centro C

andar

vinda
jlti/rai

TERESASMAR E ANA MARIA LESSA Pm
turas Galeria Contemporânea Rua General Urgui
7a 67/iuia 5 De 2* a 6* nas in as ISh 5 ,!.ad .s
das 9h ás 1 3h Até d.a 1 2
5* EXPOSIÇÃO DE ARTISTAS PLÁSTICOS
DA ZONA NORTE Coletiva Norteshoppmg
Av Suburbana b 4 74 D-ar'.«mente das 10h ás
22h Até dia 1 2
COLETIVA Obras de Biecheret Bruno G mg
Vaitercio Caídas e outros Museu de Arte Moderna.
Av Beira M.ir s/n De 3' a domingo, das 14h ás
18ti Ate du ' 3
RENINA KATZ Pm: iras Sala Bemardelh do
MNBA R o Branco 199 De 3* a 6* das lOh
as 17ti30 Sábados e d n ngos nas 1 bh as IBh.
Até d<a 1 3
AVENIDA BERRINI Maquetes painftis lc t
gráficos com projetos do argu teto Carlos Bratke.
Museu de Arte Moderna Av Infarite Dom Mem

1 ¦¦ 85 De 3' a dommgo das ' 2h is 1 81' Ate dia
1 3
LUIZA CUNHA Pu ! .ras guarhes e desenhos
Casa de Cultura Laura A'.im A» Vieira Souto
176 De 3* a 6- t., ',is 2' h Sàba : • -
domingos das 16h às 19h Até d a 1 3
JERUSALÉM DE CORPO E ALMA ' igro
fias de Solano Goldfarb Livraria Booknyaken Rua
M.ir.-jués de Sáo V.rente 7 De ?' a b* das 10h as
22h 6* e sábado das 10fi ás 24ti Ate dia 1 4
COLETIVA DE ESCULTURAS Obras de Re
jane Mi'iet Corrêa Satotcko Ueda Maria Lu 12a
Menae e Vera Vida', foyer da Sala Cecília Meirel
vs ! .ligo d.i I apa J7 iianamento das 'Jh as 1 8h
Ate d a 1 b

^^[00£JCWíI0M000^

STAR-IPANEMA KUdame Sonsal.^a 1-1'
1 bh50 19h10 21 Ii30 (14 anos)

1BOTAFOGO
USHOPPINGS
ART CASASHOPPING 1
Sét i. dn
ART CASASHOPPING 7
Barão MuncHau&r: d»- 2' • •
21 h Sábado " do" .ngo a part«

nclian.-
I6n. 1

.« 1' h20 ' -• 10
das 14h (Livre)

i't,i urt) de
ART CASASHOPPING 3
ia d*1 10

Conspiração tegui
fibO 21 n Sábado e

MAM SOS deW.i 'eiC:,>r . .,
ARTTASHION MALL 1

ART FASHION MALL 2
Barão \1<jr>i.hdusen 1 b'1 1/
vre) Curta Chico <"a'i.-m ri-
ART FASHION MALL 3
Ibh 17h20 19»40 2?h

ART FASHION MALL 4
de 2* a 6* 16»' 1 fi': 20^ 2 2
a partir das i 4r> (14 anosj
de Marr f Anton r S n as
BARRA 1

2'h30
RARRA 2

BARRA 3

aador d*' alugue' 1 bh 1 /

NORTF SHOPPING 1

MORTE SHOPPING 2

RIO SUl. Matador ae ah/Quet Ibn WhIO
19h20 21h30 114 anos)

i Da'i

Dült>5

As aventuras do
1SM0. 22h (Li

itan V le a B"d>«'
tdame So<isa!/ta
anos) Curta 4

' dom
i a Mar

ÊICOPACABANA
ART-COPACABANA As aventuras do Barào
Munchat/sen ibh. 171.20 I9h40 27h (Livre)
Curta Cinemas fechados de Sérg.o Péo
CINEMA-1 — Um grito no escuro 14h30 16hb0
19hl0. 21 h30 (Livrej
CONDOR COPACABANA — Torturado pelo
passado 14h30. 16hb0 19h10 21h30 (10
anos)
COPACABANA — Morto ao chegar 14h 16h

1 Hh :0h 22h (16 anos) Cuita Roberto Rodri
gue* de Antônio Carlos Am&ncio
JÓIA Mulheres á Pena de um ataQue de nervos' 4h10 !6h. 17h&0 19hJ0 21h30 (lOanos)
RIC AM AR - Wsmhos carinhosos no pais das
maravilhas I3M30 15h 15h30 (Livre) estranhos
no paraíso 1Bh20 20h10 22h (lOanos) Culta
O lobo st.' estrepa cie Stil
ROXY Matador tfe aluguel 15h 17h10 1 9h20.
21 h30 (14 anos) Culta Carnaval de fiancisco
L berato de Matos
ST U D (O -COPACABANA O turista acidenta'
!4h30 16h50 19H10 2Ui30 (Livrei Curta Jus
t>ça para Manoeí Congo de Milton A encar Ju
n»or

Mipanema e leblon
CÂNDIDO MENDES - Cc-acin satânico d" 2'
a 6' às 16h IBh 20n 22h Sabado e dommgo a
iiartir das 14h (18'

Octáv o Be?e'ra
LEBLON-1 O tuns
19h 10 21 h30
LFBLON 2 Ti*ti

OS) Curta

,'a<To »->e/o passado 1 bn
uano.

SAO LUIZ 2

STUDIO CATETE
ií>h40. It>ti50 18h

ta 1r,,jet.

BOTAFOGO Nonos a
1 6»^b0. 1 9h40 11 8 anos)
ESTAÇÃO 1 - C>ne"
Mostras
ESTAÇÃO 2 - O raio verde 1 7h 19h 2''
ESTAÇÃO 3 TrilOQ>a Ana Carv/ma 1 7h30 Ver
em Mostras Honibrv mirando al sudeste 19h30 O
caminho do sul 21 h30
ÔPERA-1 — Morto ao chegar I4h 16h IBh
20h 22h (16 anos) Curtj Carnaval de Franc sco
L'berato de Matos
ÔPERA-2 — O grande dragão branco 14h10
16h 17H50 19h40 21h30 (10 anw] Curta Mi
nuanc de Lu7 Ke^er e T ània Quaresn-ia
VENEZA — Tucker — Um homem e seu sonho
15h. 1 7h 10 19H20 2U>30 (Livre) Curta Justiça
para Manoel Congo de M Uon Aiencar Júnior

Mcatete e flamengo
LARGO DO MACHADO 1 Torturado polo
passado 14h30 16hb0 19h10 21h30 (10
anos)
LARGO DO MACHADO 2 Madame Sousa ti
ka 14h30 16h50 19h10 2lh30 (Manos) Cui
ta Melodrama de Jorge Mansur
LIDO 1 A outra 1 4hb0 16h30 18h10 19h50
71 h30 (l .re) Curta Carnaval de Fianc.sco
berato de Matos
LIDO-2 ligações perigosas 14h30 IfihbO
19h10. 21'30 (1 4 anos) Curta Kultura té na rua
de Octav o Be/erra
PAISSANDU Os ladras do amanhecer 1'."
16h 20h ?2h f14 anos) Curta Nom tudo
são fores de Pau o Maurício Ca'das
S AO LUIZ 1 MutMiy de »'uguvl '5h ' 'nio
: •• ... ?!>•>• i '.4 anos! t ' • C'¦¦¦¦!•¦<
ttgr*- sco I berato dp Matos

[combine tw COM COM mm COM

MCENTRO
CINEMATECA DO MAM
em ' 'Stras
METRO BOAVISTA - 7 •
i.;m Uín20 1 8r 40 /'¦ h íH>
ODEON O grande dia,
1 bh30 i /n20 19hl0 2'h •;
riça para Mar.ç*>! Congo, d"

PALÁCIO 1 Matador de

PAlACIO 2
Wft3U 19h30
PATHÊ

REX
1 2h U

VITORIA
17h30 1 8040

,?o Barão '.<u
'. 6h ifih

MTIJUCA
AMERICA •/.¦ma ¦¦¦;•¦ « '
171 30 191 •<!.'
/wa Manoet Congo (V enca- Ju
ART TIJUCA As (I
rha. e„ 14h. 10' ;
BRUNI-TIJUCA Mana"  ' -

CARIOCA l¦¦¦ !?h5i " no
,f-r. do fre-.-o de Fernando Sp

ccm VCCE

TIJUCA 1 r<»'M f/.-.e a potroa .f"'1 •» •» ,
i. 30 1 eu*. 19ft&0 21"30 t vie
TIJUCA• 2 Matédor de aluguei !4h30 11.H40
IHMbO. 2 1 h (14 aMOS;
TIJUCA PALACE 1 lueter U-n homem t
seusonho 14t'30 ' Bh' ( 21h (l-viei
TIJUCA PALACE 2 Tmurado pelo passado¦ :¦ 30 1 6h l 1 Btifc •'

iMEIER
i/guet 14n30
,i T ra/otóna do

MADUREIRA-3 O grande dr/igAo branco
I3h40 1bh30 17h20 19h10 21h (lOanos)
Curta O muro O filmo de Sérgio Peo

MCAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE
Munchausen I4h 16ío

is aventuras do Barão
1 8h40 21 h (L vre)

PALÁCIO o grande dragAo branco 161»
1 7hb0 1 9h40 (10 anos) Curta f uitura tã t<a rua
de Octáv.o Be/erra

ART MEIER Matador
1 6h40 1 Bf>b0 2' n (14 anos
frevo de Fernando Spencer
BRUNI MÊIER Ba cana! das taradas 1 5h
) 6h30 18»' 19030. 2^h (!8anos)
PARATODOS As aventuras ao Barão Mun
chausen 15h I7h 19h 21h {' >ie)

BR AMOS E OLARIA
RAMOS — Matador de aluguel '5h 1 7h 19h
21 h (14 anos)
OLARIA — O guinde dragão branco 1 bh 1 6hb0.
'81140 20H30 do anosl Curta PalAcro Monroe.
uma êptxia em rumas de CélfO Gonçalves

KMADUREIRA E
JACAREPAGUÁ

ART-MADUREIRA 1 4< aventuras dr. Parir,
Uunchusen 141. 16H20 lfit.40 . ILrvre)
ART MADUREIRA 2 - 4 princesa *./>a e os
7ritp,t!ht\*5 1 bh. 1 7h (Livre) Dragnet Desa
hando o pongo I9h 21 h (14 anos) Curta Cãu-
dio To:?i de Fernando Com Campos
BARONESA - Indiana Jones e a uluma cruzada
13h30 16h 18h30 21h (10 anos) Curta Sertão
do conselheiro de Agnaido S'o A/evedo
MADUREIRA 1 — Corra gue a pohaa vem a<
14h20 17h40. 19h20 21h (l vre).
MADUREIRA 2 Matador de aluguel 14h30

• f;«,4Q 1 8hb0 21 n (14 anos)

íNITERÓI
14o '16020CENTER Um grito no e;

18h40. 21 h (Lrve)
CENTRAL — Matador de aluguel 14h30 161.40
I8hb0 21 h (14 anos)
CINEMA 1 — A princesa *wa e os Trapalhões
de 2* a 6* às 1 bn 1 7h Sábado e dommgo a partir
das 1 3h (livrei Caravaggio 19o 21 ti (14 anos)
ICARAl Morto ao chegar Ibo 1 7h I9h 21h
(16 ano<) Curta Justiça para Manoel Congo de
M lon A ^r>car Júnior
NITERÓI O grande dragão branco 14010 16!\
17hb0 19fi40. 21f^30 (lOanos) Curta Ndrapo.
de Ricardo Villas Boas Bravo
NITERÓI SHOPPING 1 — Atraçio latal !4h30
16h40 18hb0. 21 h (18 anos)
NITERÓI SHOPPING 2 — A princesa Xu.a e os
Trapalhões de 2* a 6* ás 1 bh 17o Sábado e
dommgo a pana das 13h (Livre) Homens 19h
21 h (14 anos)
WINDSOR As aventuras do Barão Munchau-
sen 14h30 16hb0 19010 21h30 (L-vre)

ISA O GONÇALO
STAR SAO GONÇALO LCHtcademra de policia
6 — Cidade em estado de sitio 1 bh 1 7h 1 9h
21 h (Livre)
TAMOIO A princesa Xu*t.
1 bh. 1 9h (Livre) Exterminada
21h (14 anos)

; Trapalhões
•'acãvei 1 7h
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Vi4 RECOMENDA

HOMEM DE BEM CANTA MANTRAS IN-
DIANOS — Show de lançamento do IP do
grupo Homem de Bem Participação do maestro
Waltei Branco e banda Teatro rt-i Barra. Av
Sernambetiba. 3 800 (390* 4992) De 5* a sáb
às ?1h30 dom. ás ?0ti Inqressoí. o NCzS
15 00 Até domingo
EDUARDO DUSEK — Aoiesenlacâo do can-
tor. acompanhado de banda Teatro JoAo Teo
tònio Rua da Assembléia. 10(724 8622) 5* e
6" as 1Sh30. sSb e dom , <1s 20b Ingressos a
NC/S 10 00 Até domingo

O professor Dexter (Dennis Quciid) sente os efeitos do mercúrio

Morto ao chegax'

Promessa desfeita

Artur Xrxro

A 

proposta 6 estimulante: assistir a
um filme dirigido pela dupla in-
glesa líocky Morton e Annabel

Jankel — os criadores de A/az Hcadroom.
o cult protrrama de TV britânico interpro-
tado por um herói inteiramente compu-
tadortzado — e estrelado por Dennis Quaid
p Metf Hyan. o divertido casal de Viagem
insólita ilnnerspact'). Para acreditar que o
preço do ingresso vale a pena, há ainda a
utilização de um argumento criativo: um
professor de Literatura é envenenado por
mercúrio, tem 24 horas de vida e dedica
este tempo a tentar descobrir quem ó seu
assassino. Mas Morto ao chegar (D.O.A.,
sigla'utilizada nos necrotérios norte-ame _
ricanos para dead oti arrivat), estréia de'
hoje no Palácio 2. Copacabana e circuito,
não cumpre a promessa.

Os primeiros 20 minutos do filme sâo
promissores. O espectador sabe que ai-
go terrível está para acontecer, mas a
tela most ra o cotidiano chinfrim do prota-
gcráista. o professor Dexter Cornell
(Quaid). Pensando bem. não ó tão chinfrim
assim: afinal. ni\o é todo dia que um pro-
feSBor vê seu aluno mais brilhante come-
ter suicídio e a pata da classe (Ryan) lhe
passar uma cantada. Os personagens
futuros suspeitos — vfto sendo apresenta-

dos (entro eles há a misteriosa milionária
A/rs. Fitzwarlng. interpretada por Char-
lotto Rampling. a milionária misteriosa
de plantão desta década) até Cornell dos-
cobrir que está morrendo. É aí que o roteí-
ro de Charles Edward Pogue (o mesmo
roteirista de A mosca e Psicose 2i se estre-
pa. A trama fica complicada demais, os
suspeitos passam a agir de forma suspeita
demais e o espectador desiste de tentar
saber who dumt. fc verdade que com a
quantidade de mortes que ocorrem na tra-
ma — o filme quase acaba antes do tempo
regulamentar de 98 minutos por falta ab-
soluta de personagens para continuar con-
tando a história —. o assassino fica cada
vez mais evidente.

Morto ao chegar foi inspirado num
velho filme de 1949 que utilizava a mesma
trama. Os produtores da atual versão o
descobriram numa sessão de madrugada
na TV e acharam que poderiam melhorar a
história. Se o outro era pior. devia ser uma
sessão de tortura chinesa. Mas Morto ao
i Iu gar tem lá suas qualidades uma con-
cepção visual sofisticada, uma cinioa in-
terpretaçfto de Dennis Quaid e a liçA.o
de que Austin. Texas, onde foi filmado,
não é o melhor lugar para turistas desavi-
sados passarem as férias de verfto. Se no
inverno natalino o calor ó i^ual ao que
transpira da tela. em julho a canicula deve
ser de fritar miolos.

Cotação: *

ERA UM GAROTO QUE COMO EU AMAVA
OS BEATLES E OS ROLLING STONES —
Show do grupo João Penca e seus Miquinhos
Amestrados Teatro Ipanema Rua Prudente de
Moraes 82J (24 7 979-1) De b" a dom . às 21 h30
Ingressos a 1 5.00 Ate d a 1 3.
CIRCO BRASIL — Show do cantor Sérgio Souto
lançando o LP Báisamo As 20h no Circo Voador.
Arcos da Lapa s/n°. Ingressos a NC/S 6 00
NEY MATOGROSSO - Apresentação do can
tor Canecào. Av Vencesiau Bra/. 215 (295-
3044) 5* e dom às 21h30 6* o sàb . As 22h30
Ingressos a NC/S 20 00 (arquibancada). NC?S
30.00 ( mesa lateral e me/anino) e a NCzS 40 00
(mesa centra' e frisa) Atè domingo.
SÉRIE INSTRUMENTAL - Apresentação do te
ciadista Mârvio Cinbolli De 4» a sâb . ás 21 h. na
Safa Funane Sidney Miller Rua Araújo Porto Ale-
gre 80 Ingressos a NCzS 4 00 Ate dia 12
LUIZ ARMANDO QUEIROZ Apresentação do
ator e cantor acompanhado de conjunto Sala S>d
nev Miller Rua Araújo Porto Alegre 80 De 3* a
sáb às 1Bh30 Ingressos a NC/S 4 00 Até sába
do

Mhumor
VERGONHA Show com o can' nr e humorista
Juca Chaves Teatro 4hei Rua Mário Alves s/n''
(719-5711) Do 5" a sJt) ás?m dom Ss 20h
Ingressos a NC?S 20 00 Atí? domingo O espetâ-
culo começa rigorosamente no horário
JOÃO KLEBER. HUMOR PRA VALER
Show do humorista Direção de Chico Anysio
Teatro da Cidade. Av tpitâcio Pessoa. 166-1 7J7
3292) Do 6' a «s 21h30 .1 n as 20h30
Ingressos a NC/$ 1 5 00 (14 anos)

v^0Gf?O£7nSS

WBARES
MANGA ROSA Apresentação da Uanda l tno
Bit As 211*30 Rua ' do foveie(266
4996) Couvert e consumação a NC/S 5 00
AQUARELAS Show do cantor tmllm Santia
go acompanhado da banda Performance Gafieira
Asa Branca Rua Mem de Sá 1 7 (252 4428) 4* e
5" As 22h 6" e s.)b As 2. ' 30 e dom As 20h
Ingressos de 4* e dom a NC/S 20 00 e NC'S 25 00
(lugar marcado) 5* 6* e sáb a NC/S 30 00 e NC/S
3b 00 (lugar marcado) Ato dia 3 de setembro
PAULO MOURA E CLARA SVERNER Apfe
sontaçAo do saxofonista e da pianista Mistura
Fina Rua Garcia D'Ávila 1 b (259 939-1) 4* o 5*
As23h 6'nsAb és 23h30 e dom.. òs21h Couvert
4* e 5' a NC/S 1 8 00 de 6* a dom a NC/S 25.00
Consumação 4* e 5* a NC/S 1 5 00. de 6* a dom a
NC/S 20 00 Até domingo
RIO JAZZ CLUB Show do multitecladista ,
Lucano Alves acompanhado pela banda Cheiro
de V'da 4*eb* As 22h 6* e sAb As 23n Couvert
de •!• e 5" a NC/S IbOO 6' e r..it) a NOS 18 00
Ate sábado
CAMA DE GATO Apresentação do conjunto
instrumental De 4* a sAti As 23h "o Jaiimama
Rua Rainha Ehzabeth 769 (227 2447) Couvert
de 4* o b- a NOS tb.00 6* e s/ib a NC/S 20 00
An1» sábado
OA COR DO PECADO Sbow da cantora
Mana Creu/a. acompanhada de banda Antes do
show apresentação do Paulinho Trumpete e Ban
da ?/4 Botecoteco. Boulevard 28 de Setembro.
206 (20-> 7727) 5" As 22h30. 6* * sab As
23h30 e dom ás 21h30 Couvert a NC/S 15 00

(5" e dom ) e a NOS 1B.00 (6* e sAb ) Consuma
Cão a NOS 1 5 00 Ato domingo
LAVlNIA CAZZANI — Show da cantora e com
posítora. acompanhada de banda Todas as 5*s ás
22h. no Boianic. Rua Pacheco LeSo. 70 (274-
0742) Couvert a NOS 8 00 Até dia 24
GIG VlDEO BAR — Apresentação da banda Nata
Carioca Hoje As 22h. Rua Gal San Martin 629
(274 699B) Couvert a NOS 10.00 Consumação
a NOS 5.00
TEMPLO DA BOSSA NOVA — Show do pia
nista e cantor Johnny Alf de 4" a dom . ás 23h 2*
às 22h. Luií Alves e quarteto 3". As 23h, a cantora
Sônia Jopport e trio Do 3* a dom ás 19h. Manuel
Gusmão (baixo) e Tony do Oliveira (piano). Vmi
cius Piano Par. Rua Vinícius de Morais, 39 (287
1497) Couvert 2" e 3> a NOS 8.00. 4\ 5* e dom
a NOS 1 2 00 e 6* e sAb a NOS 16.00
LUIZINHO EÇA — Apresentação do pianista
com a participação de Idnss Boudrloua (sa*) Do
3" a dom . As 23h. no Chico s Bar. Av EpitAcio
Pessoa. 1824 Som couvert Consumação a NCzS
15,00
AMARELINHO — Show do cantor Luiz Keller.
acompanhado pela pianista Eliano Salek Diana
monte. As 19h30. na C.neiSndia (533-1757) Cou¦
vert a NOS 7.00 Som consumação
AMÉLIA RABELLO — Show da cantora acom
panhada de banda People. Av Bartolomeu Mure
370 (294 0547) De 4* a sáb , às 22h30 Couvert
de 4* e 5» a NOS 18 00. 6" e sAb a NOS 25 00
CLUB 1 — Abre às 19h e música ao vivo. de 2* a
sáb o conjunto do pianista Tinoco De 3* a dom .
Cnstiane (vo?) e Joel (violão) Aos doms As 20h.
/am session com Guilherme Rodr-gues e quarteto
Rua Paul Redlern 40(259 3148) Couvert a NOS
6 00 o consumação a NOS 6 00 o dom a NOS
1000
BIBLOS — Diariamente As 22h. Gilberto (piano)
e grupo As 2"s As 22h30. a cantora Mira Palhota
As4*s Baianmho (bateria) e Vítor Hugo (vo/) Av
Epitáoo Pessoa. 1484 (521 2645) Couvert a
NOS 10.00. homem e NOS 5 00 mulher
SABOR E SOM — Show do tecladista e compo-
sitor Máno Filho As 19h. na Rua da Lapa. 213
(242 6305) Cou vert a NC/S 5 00
POKER BAR — Programação de 4" a sáb . às
21 h Norberto (vo; e v-oião) e o pianista D Ange-
Io As 3*s samba e pagode com Miguel/mho e sua
gente As 6*s ás 18h30. conjunto Ouro Preto
Show Couvert de 3* .i 5* a NC/5 2 00 6* e sáb a
NOS 2.50. 6"s AS 18h30a N: 3 00 Rua Aimte
Gonçalves 50 (521 4999)
DESGARRADA — Apresentação dos fadistas
Mana Alcma, Adôlia Pedrosa e Antônio Campos
(de ?' a sáb ) Todas as 6*s o conjunto folclórico
Verde Ga>o De 2* a sàb a partir das 21 h Couvert

- de 2* a 4* a NCrS 8 00 de 5* a sáb a NC?S 10 00
Rua Barão da Tom» 667 (239 5746)
ST MORITZ Programação de 2* a 6' às 18h
Carimbos (piano), de 2* a 6* ás 21 h e sáb ás
21 h Rose (vor) o grupo 3*. ás 21 h música fran
cesa com Gigi (musettte) e Lula (piano) 6* às
23h, Manuel da Conceição (Mão d«» Vaca) Casa
da Swça Roa Cândido Mendes. 1 57 (252 5182)
Couvert a NC/5 1 50
MARTIN HO DA VILA Show do cantor e
compositor e grupo 5* e dom ás 23h o 6* e
sab . ás 23h30. no Un. Deu« Tro>s Av Bartolo
meu Mitre 123 (239 0198) Ingmssos a NC/5
30 00 (4* 5" o dom ) o a NOS 35 00 (6' e s.lh )
Até domingo
DE REPENTE - Musicas dos Beatles com a
banda Molho Ingifts As 22h na Rua Barão de
Mesquita. 440 Couvert a NC/5 3.00
ADUANA - - Música e karaoké com a banda Arte
hnal Iodas as 5*s às 20h Rua da Alfândega. 43
(263-6419) Couvert a NOS 24 00
CALICE — Apresentação de Edson Frederico
(piano) Clansse Grova (vo/) e Luca Macei (ba<
»o) de 4* a SAb As 23r> Diar amenie os cantores
Rita Oliveira Carlmhos Mene/es e Áurea Martins
De 3* a 5* o violonista Nonato Lu«/ Dom e 2*. o
cantor WaUer Monte/uma Couvert e consumação
apôs As 22)1 a NOS 25 00 Rua Dias Ferreira 5/1
(274 4946)
LE ROND POINT — Do 2" a sAb a paru das
18h Jethro Alves (piano) e ás 22h fcdson Man
nho (vo/) Sem consumação Hotel Môndien. Av
Atlíntica. 1020 (275 9922)

FACA SEM PONTA. GALINHA SEM PE
.... !e n ,th ha D roção de Migue «emendo

Lobos Av Pnncesa Isabel 440(275 6695} Dv ?'
SAb e : un as 1 n ross '. . "¦ X)4 '
5 00 (sáb e dom ) Acompanhantes r-.ão '
agosto
Mextra

;Hação do'"titro Vi Ha
>« à^ 1 6h

! e a r»'C/5

corr 79 baiiannos em comemetração aos
Donaid Particpaçáo da vet* campeã on^
Linda Frat enne MarBcanôimho 0»* 3' a 6:

)0 anos do Pato
(* d»» patinação
às 20h30 sáb e

amma s enti
M V'Sta S n'JARDIM ZOOLÓGICO

mamíferos Parque ihf Q.j-nta
3* a dum das 9h àr, 16h30 Irvjro^os
Iranra para c^ança ate um m»»t'0 de a'tu'a
PLAYTOY Pa-.ue >• diversíies De 3*
sàb dorr t» fenados das 10h as 23h Ingr
3' a 6" e N ri 9 0 ' (sAb ; - e lei .:
Adorada ? 150  0
Bcirco t
WALT DISNEY S WORLD ON ICE

f,] A programação pubi cada no Po
tetro estô sujeita a aiteiacòes de ulti
rr.a hora 6 aconselhável confirmar
horários e programas por telefone
? As criticas publicadas no Roteiro
obedecem as seguintes cotações •
Ruim * Ra/oávei * * Bom * * *
Ótimo # ? # * Excepcional

dom ,1s ' ' h 1 5n ' 8h ingr»»ssos de «> arrar>h5 a NC/S'5 00 arnuiban ada a NC./S 45 0*' iM'"*' *a espec-a NC/S
bO 00 (adeaa a NCi.'5 60 (a) cade^.i de (vsta f NC./S 220 00
< an-arote (Quatro 'ugares) e 35C '.*j fr sa !cnc.o
lugarnsi D-as 5 6 de agosto a N. /s 18 00 arqu bancaJa a
MC/i 50 00 cade-fa espec a a Si. .'5 hO 00 cadeira a NCz*
70 00 cadeaa Of* sta a S' /S 260 0- • 1 .v a'^t«* (guatro !uga

G* de 16h as 22h t>
sus a SC/S 7 CXD (de

Casashoppmçj Av

Show de pat>nação

CIRCO DE MOSCOU iho* das Agu
/es acrobatas cavatos apa u/as p/.nt*

BET

I FESTIVAL INTERNACIONAL DA ESCOLA
DE MUSICA DA UFRJ C.oncertc 10 pianista
l.uc ano Be'iini No programa peças de O Mes
v,„,„ ; t >1 i. A Gentiie e outros As'Hh30 na
Rua do Passeio 98 Entrada franca
OPUS 5 Apresentação do quinteto formado
por Crisma Braja (harpa) Ângelo Del' Oito (vm

Ia, • Levi Auras (llauta). Leonardo 1 jeini
irabai>o) e PaulSo .: "'Cussôo) Taatro ao

Rua Vise Silva 1 57 (266 6622) 5-e 6" As
no).

21 h30 sàb as21h e dom ôs 19h Ingressos de
5* e dom a NC/S 12 00 6* e sáb a NC/S 15 00
QUARTETO DE CORDAS DA UFF Recital
do quarteto No programa peças de Qorodrn e
Dvorac* As 12h30 no Paço Imperial Pça XV
{ntrada tranca
FASHION MUSIC — JOSÉ ROBERTO BER-
TRAMI Apresentação do pianista acompanha
do de Robertinh'0 S'lva (batena) e Paulo Russo
(contrabauo) As 22h no S<fo Conrado Fashion
Mal/ Estrada da Gávea 899 (322 2/33) Entrada
franca
SEIS E MEIA NO ZIMBA Apresentação do
Coral Canto em Canto Do 4* a sàb às 18h30 no
Teatro Ziembmski Rua Urbano Duarte 22 Ingres
sos a NC/S 5 00
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Guttenbcra (à dir.) é o guardador de carros que entra para a Academia
de Policia para escapar a cadeia

Gorra
que

poMcia
JL

vem

Anpeln Rrpina (.'.unha

p

ARECE incrível mas Lou-
cademia de Policia surgiu a

__ partir de um filme sério.
Os Eleitos (The Right Stuff). de
phillip Kauffman. Explica-se: o
produtor Paul Maslansky estava
em SSo Francisco assistindo a
uma tomada do filme de Kauffman
quando teve de pedir a ajuda da
policia para uma seqüência de rua.
Quando viu as confusões que os
policiais aprontaram. Maslansky
teve a idòia de fazer essa sátira As
trapalhadas dos recrutas de uma
academia aberta a homens, mu-
lheres e loucos. E chamou para di-
retor um cipert em comédias poli-
ciais, Hugh Wilson, que jA tinha
fi'it.o uma série do gênero para a
TV americana.

As gargalhadas nílo saem fácil

nossa comédia barulhenta, apitada
mas inofensiva, que tem Steve
Guttenberg no papel de um recruta
que prefere entrar para a policia a
ir para a cadeia. Apesar das piadi-
nhas sobre sexo, Wilson evita a
grossura e cria boas situações cô-
micas. De curiosidade, o filme traz
Georgina Spelvin. atriz principal
dos clássicos do cine-pornô O Dia-
ba na carne de Miss Jones I e Il.no
papel de uma prostituta.

Maslansky insistiu no filáo que
já rendeu cinco filhotes e ò hoje
uma das séries mais populares do
cinema mas Steve Guttenberg fez
só os quatro primeiros. Virou ator
sério, fez Uma janela suspeita
mas voltou depois á comédia com
Trás solteirões e um bebê. Agora o
astro da Loucademia — já no nü-
mero fi — é o ex-jogador de fute-
boi americano Bubba Smith. o re-
cruta Moses Hightower dessa

história. Ê bom conferir porque o
filme já foi prometido várias vezes
pela TV S mas continua inédito.

No mesmo horário — 21h30 — a
TV Coreovado mostra mais uma
vez Os últimos dias de Pompóia,
um filme fraqulnho que nem a pre-
sença entre os roteiristas do talen-
toso diretor Sérgio Leone, falecido
este ano, consegue salvar. A Globo
exibe à meia-noite O Amor t tudo.
considerado o melhor filme de Ir-
vin Kershner que se celebrizou ao
dirigir o 007 Nunca mais outra
vez. George Segai está bem no pin-
tor em crise conjugal-profissional
e Eve Marie Saint e Sterling Hay-
den, também no elenco, podem
animar os mais cétlcos a darem
uma olhada no filme. Na sessfto da
tarde, O golpe do século é diverti-
do e tem algum suspense além
da dupla Oliver Reed-Michael
Crawford brincando de assaltar o
cofre da rainha.

OS FIHJVLES

O GOLPE DO SÉCULO
TV Globo - Mh20

¦ Comédia. (The jokers) de A li-
chacl Winner com Michael Craw-
ford. Oliver Heed, Harry An-
drews. James Donald. Daniel
Massey, Peter Graves, Ingrid
Brett e Edward Foi. Produção in-
glesa de 1967. (95m). Cor.
Dois irmãos bem de vida
(Crawford e Reed) resolvem
dar um golpe que os torne fa-
mosos e planejam roubar as
jóias da coroa britânica guar-
dadas na Torre de Londres.
Humor inglôs em grande esti-
lo.
LOUCADEMIA DE POLÍCIA

TV S - 21h30
¦ Comédia.(Police Academy) de
Hugh Wilson com Steve Gutten-
berg. Kirn Cattrall, Bubba Smith,
G. W.Bailey, Donovan Scott c
George Gaynes. Produção ameri-
cana de 198-1. (95m) Cor.
Guardador de carros (Gutten-
berg) entra para uma Acade-
mia de Policia que aceita todo
tipo de gente e onde aconte-
cem as maiores confusões.
George Gaynes faz o coman-
dante benevolente e G.W. Bai-
ley o tenente durão.

OS ÚLTIMOS DIAS
DE POMPÉIA

TV Coreovado - 21h30
¦ Aventura histórica. (Gli ultitni
giorni dl Pompeii) de Mário Bon-
nard com Steve Reeves, Christine
Kauffman, Barbara Carroll, An-
;tc Mane Baumann. Guillermo
Marin e Fernando Rey. Produção
italiana de 1%U. (lO.vn)¦ Cor.
Rcfilmagem da história do
eenturifto Glauco, que se apai-
xona por uma cristã recém
convertida (Kauffman) e en-
frenta na arena gladiadores e
leões. O filme termina com o
vulcão Vesúvio entrando em
erupção.

O AMOR É TUDO
TV Globo - Oh

¦ Comédia. (Loving) de lrvin
Kershner com George Segai. Eve
Marie Saint, Sterling Hayden.
Kccnan Wi/nn, Saneie Phillips c
Janis Voung. Produção amerlca-
na de 1970. (90m). Cor.
Pintor fracassado (Segai) vive
uma crise, dividido entre a
mulher (Saint) e a amante
(Youngi, e se mete em trapa-
lhadas quando está prestes a
assinar um contrato milioná-
rio.

TERRA SELVAGEM
TV Bandeirantes - 2h30

¦ Western. (The young country)
de Hoy Huggins com Roger Davis,
Joan Hackett. Pete Duel. Walter
Bren nan e Wcilly Cox. Produção
americana de Í970 para a 'I \ .
(74m). Cor.
Jogador honesto (Davis) pe-
rambula pelo Oeste ganhando
a vida em mesas de jogo e ten-
ta devolver à familia de um
misterioso pistoleiro (Cox)
fortuna encontrada em sua ba-
gagem.

fCANAL 2 — TV Educativa
8 ti 30
8h45
9h
9h30

14h
1 5h

Aula de 1 5h50
1 6hTELECURSO Io GRAU

História
TELECURSO 2o GRAU — Aula do
História
QUALIFICAÇÃO profissional
— Aula de Matemática
40° JOGOS UNIVERSITÁRIOS
BRASILEIROS

11h30 OlARIO DOS TRÊS PODERES —
Informativo sobre os Poderes Executi-
vo. Legislativo o Judiciário

1 2h REDE BRASIL — TARDE — Noti-
ciãrio nacional

1 2h30 RESGATE — Seleção de filas do
acervo de produções da Funtevè Ho-
je O Velho Chico, a lodo o vapor

13h30 FRANCE EXPRESS — Revista cul
tural sobre a Fiança
OS ASTROS — Perfil de personali-
dades Hoie Berta Loran
LANTERNA MÁGICA — Cinema de
animação para a televisão

15h30 VIVER — Debates de assuntos de
interesse da família Apresentação de
Halina Grynbotg Telefone da emlteora 22

1 9h
19h30
20h
20h30
21h25

21 h 35

2 2 h 15

22h30

23h30

BOLETIM DO 40° JUB
SEM CENSURA — Debates de as.
suntos em evidência. Apresentação de
Lúcia Leme (
VIA BRASIL/VlDEO CULTURA —
Produção da TVE do Porto Alegre
EU SOU O SHOW — Musical Hoje
Jamelão (4a parte)
TEMPO DE ESPORTE — Noticiário
esportivo
CIRANDA Musical
JORNAL VISUAL — Noticiário dedi.
cado aos surdos-mudos
REDE BRASIL— NO'~E — Noticiá-
rio nacional e entrevistas ,
REPÓRTER ECONÔMICO — ln<or-
maçòes sobre economia t
OPINIÃO PUBLICA — Programa dç
jornalismo político Apresentação de
Tarcísio Holanda
A CORAGEM DE ERRAR — Jorna'
listico Hoje Os pioneiros da cirurgia
moderna — uma dádiva de vida •
1-2227

1CANAL 4 — TV Globo
Íih30 TELECURSO 2o GRAU Educati
7h BOM DIA BRASIL — Entrevistas

políticas7h30 BOM DIA RIO Noticiário e agenda
cultural local

8h XOU DA XUXA - Infantil Apresen.
taçào de Xuxa

12h5b GLOBO ESPORTE — Noticiário es
portivo local

13h HOJE Noticiário, agenda cultural e
entrevistas

1 31 25 VALE A PENA VER DE NOVO
Repnso da novela Srega & dique, de
Cassiano Gabus Mendes Com Marilia
Pera GliV ,i Menezes Marco Namni
Jorge Dória. Patrícia Pillar e Patrícia
Travassos

14h20 SESSÃO DA TARDE — filme O
golpe do século

16ti2 i SESSÃO AVENTURA Senado
Tiro certo Episódio O caso X

I 7h20 SESSÃO COMÉDIA — Seriado O
poderoso tienson Episódio Uma pm¦
tura real

18h PACTO DE SANGUE Novela de
Telefone da emissora

8h50

19h45
20h
20h30

21h30
22h30

23h31

0h

Regina Braga Com Carlos Vereda".
Carla Camuratti. Esther Góes. Edwin
Luisi e Jayme Periard .
QUE REI SOU EU? - Novela de
Cassiano Gabus Mendes Com Ldsori
Celulari. Maneia Severo, Tereza Ra-
quel e Daniel F ilho
RJ TV — Noticiário local
JORNAL NACIONAL — Noticiário
nacional e internacional
O SALVADOR DA PÁTRIA No
vela de Lauro César Muniz Com Lim.í
Duarte Francisco Cuoco. Bettv Faria.
Lúcia Veríssimo e Jose Wilker
CHICO ANYSIO SHOW Humo,
rístico
O SUBMARINO DA MORTE
Mmissèrie em quatro capítulos, de
Frank Peerce (3° capitulo)
JORNAL DA GLOBO Noticiário
nacional e internacional Comentário»
de Paulo Henrique Amornii •• Paulo
Francis
FESTIVAL DE SUCESSOS I ilrne.
O amor ô tudo

629 2857

6h45
7h
7 ri 30
8h

1 2h

JCANAL 6 — TV Manchete
PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
JORNAL LOCAL Noticiário
BRASÍLIA Jornalístico
CLUBINHO DA MANCHETE In
fantil De 15 em 15 min flashes do
MANCHETE ECONOMIA Bole
tini econômico
MANCHETE ESPORTIVA - 1"
TEMPO Noticiário esportivo

121)30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇAO DA TARDE Noticiário nj, >
na! e internacional
TUDO EM CIMA Reprise da nu
vela do Bràulio Pedroso e Geraldo
Carneiro Com Paulo Castelli Renata
Sorrah. Osmar Prado. Sandra Barsotti
e outros
MULHER 90 Variedades en
Mçáo de Astr f Fontenelle
GEMINI MAN Senado Ipisôdio
Alvos
CLUBE DA CRIANÇA infaml
Apresentação d*» Angélica

Tolefono da emissora ?8

I 3h

1 4h
16h
1 7h

1 9h30
19h50

20h1b

1 .< J0

1 h30

l(,
23h30
O- V

hl 5
h30

JORNAL LOCAL N ' líirio
MANCHETE ESPORTIVA 2"
TEMPO Boletim esportivo
MOMENTO ECONOMICO In
formes sobre economia
JORNAL DA MANCHETE — 1"
EDIÇÀO Noticiário nacional e m
ter nacional *
KANANGA DO JAPÃO ."Io
I.. W sói- A ( . .« i om C' iio !<«,

loni Raul Ga/ola Tònia Carreto G|y
seppe Onstamo. Zezò Motta e Rubens
Corrêa
B B KING Musical
PERSONA Jornalístico
JORNAL DA MANCHETE — 2-
EDIÇÃO N ' i.1rio i ic lonal e in
ter nacional
JORNAL LOCAL Noticiar '
BARETTA Seoatí EpiSôd
neno de cobra
b 0031

1CAN AL 7 — TV Bandeirantes

'EiBESESlISSr

recomenda

o JARDIM DAS CEREJEIRAS - '"Mo de
Anton Tcliekov Tradução e direção de Pauio
Ma mede Com Natália Thimbc-rg Sérgio Bntto.
Cinon f-• ' < Edwm LuiS' Jose Lev.gov "
outros Teatro dos Quatro Rua Marquês de S
\ cenu- •¦!/?<¦ i;"4 98í#í I > *¦' » >âb ;!S?th e dom ãí- '9h Ingressos 'l4 e b* a NC/i
?0'XI 6-e oom ü NCíS :'í),00 e sâb fenad e
.•".oera de fer.ado a NCrf ' N4t será
perm-tida a entrada após o inicio do espetáculo
O vaior dos ingressos não será reembolsado
pa«a os feiardatános Duração 2h30
O e*traordmà"0 te^to de Anton Tcher.ov e ie
cr ado numa montagem em que e'enr.0 afinado
com a melancolia e desesperança da peça com
póe um pomel da e*isiénoa triste e crepuscuiar
O visual abstrato desenba um espetáculo rigo
roso e formalmente bonito

OPERA JOYCE Texto de Aiodes Nogueira
Com Vera Holtz Miguel Magno e Joào Carlos
C „it! de Cultura Lm"* Mvtm Av - e ra
Souto 176(247 6946) b* e 6* às?1h30 ab as

• <1 .. 221)30 flnrr às ?0h30 lr>gre< » a NCrt
20 00 DuraçSo Até dia 1 ° de outubro
Tfiànquic amoroso formado por James Jovce sua
m.jiher e o aUer ego do escritor Stephen Dedaius
numa Europa da década de 20
LULU 'exto de 1'ank Wedet.md Tradução e
adaptação de Waiter Schoriies e Márcio Meirelies
Direção de Màro > Meirelies Com Caco Monteiro
Chica Carelli Fernando Fu'co e outros Teatro
Villê-Lobos. Av Pnncesa Isabel 440 (275 6695)
De b* a sab às 2th, dom às19h ingressos de b*
e dom a NCz$ 1 b 00 ô* e sab a NC/S 20 00
Duração 1M45 Ate dia 13
Històr a de uma bailarina sedutora cu,os romances
acabam tragicamente
POR TELEFONE Te«u de Ant'.i o Fagundes
Direção de Flàv.0 Freitas u." " '' '• enca-e
j,, ana lei.ena Teatro Bertold Brechi 'àno
da Gávea Av Padre Leonel Fm" . 24 (274
0096) 5«e6* às 21 ti • sab ás . ' '• • 22n30
dom às .0h ingressos de b* e dom a NC/5
•o 00 6* e sâo a NC^S 1 5 00
Comédia Casai de classe média entra em cose
quando o mando perde o emprego
MOÇA. NUNCA MAIS Texto de Aw Fontoura
e Jul Oessaune Direção de Ar* Fontoura e Ivan
Spnna i m Arv Fontoura e Sueiy Franco Ivan
SBiina e oijtros Teain Io Barrashoppmg Av das
Américas 4666 132b bB44) b» e 6» âs21h sàb
às 13h30e 221). lom . ás 19h e 21 h30 ¦ gressos
6" a NC/S 1 2 00 6' e sáb a NC/S 20 00 dom a
NC/S 1b 00 Duraçào tn30 O espetáculo começa
rigorosamente no horâr<o
MAR AT MAR AT Te.ro e d recâo de Márcio
V.ana Com Ana Lui?a Magalhães Leonel Brum
Naja Vargas e outros Teatro da Aliança francesa
de Botafoqo Rua Muni; Barreto 730 (286 4240)

: • ¦" a sã' ás i' f)30 1 - ás 2 > 30 ingressos
a NC75 8 00 e NC/S 4 00 ciasse artística Duração
1h30
O VISON VOADOR Te.lo de Rav Coone-/ e
j, ¦ c ¦ ioman Adaptação Ma- >s Caruso
D-reçáo de Odavtas Pett- Com Marfy Mariev Luís
c ,s Ari j? n • Í Cem' •"•o M ¦ : Alves e
oufos Twfo Caia G-amie Av Atrân-o de Me'o
ç,:.,y r) -¦ »>( - se, .v j.ir,. (.* 4' a sab ás 21 h30 e

às iQ./ir.-j.a^sos 4» b* 6* e dom a NC?*
•» . ' .. .. .... I. .1.1' • '. /S 20 00
nlSrnnto de /0> nos p^-sros Petmbrâs da *ua do

. .v, . i-, Ma'Kà-.i Quebra Mar
- 11. Aift H •» < riu

O SANTO E A PORCA Texto do Anam Suas
suna Direçào de Wairr i Magas Com iiaio «ossi
2e/e Polessa L.ii.nete Gaiváo e . .nos lratr>>
Z>embmski. Rua Urbano Duarte 22 i2?8 3071 )
4'eb* as?'" ' * e sáb as ; ' • )0edom ás 181
lngrossos 4» e •>• a NC/S 8 00 6" e dom a S ri
10.00 e sáb a NCzí 12 00 4- e b- b0% de
abatimento para estudantes Duração 1 h40

MEU REINO POR UM CAVALO Te.lo de
Dias Gomes Direçáo de Antftmo Mercado Com
Paulo Goulart Nicette Bruno Anflela Leal a i'u
:ros Teatro Nelson Rodrigues (ex BNH) Av Re
Dublica do Paraguai s/n' i 262 0942) De 4-a 6-
às 21 h sab às ?i • <• • .'•) e veso de !>• e dom as
18ti30 Ingressos 4* e b" a NCíS 1 b.00 6" o dom
a NCS 20.00 e sàb véspera de leriado o (enado a
NC/S 2b 00 Entrega dos ingressos a domicilio
Desconto de 20% nos postos Petrcibras da Rua do
Catete Catacumba Av Maracanã. Quebra Mar
Ba'' I S Francsco Niterói e Rua 2 do Dezembro.
Aterro Desconto de 30% nas vesperais de b- e
20% nas demais sessões mediante apresentação
de cuoom e cartão de leitor do JB Duracáo
1 h30
COMO SE TORNAR UMA SUPERMAE EM
DEZ LIÇÕES — Te*to de Paul Fuc s Traducào de
Râvio Mar.nho D-reçAo do Woíf Ma a Com Eva
Todor Daniel Dantas loa Gomes Oswaido Lou
/ada e outros Teano Princesa Isabel Av Princesa
Isabel 186 (27b 3346) De 4- a 6* às 21h30
sâb às 20h e 22h30 e dom as 18h30 e 41h
Ingressos 4- a b» a NC/S '' 00 sáb a N :/S 20 00
e 6- e dom a NC/S 18 00 Desconto de 20%
mediante apresentação do cupom e cartão de leitor
di JB Duração 1h4i
SUBURBANO CORAÇÃO Te.to de Naum
A .es de Sou/3 e Chico Buarque Direção de
Naum Alves de Sou/a Com Fernanda Montene
gro. Otávio Augusto Ana Lúcia Torre e Ivone
Hoffmann Teatro Clara Nunes Rua Marquês de S
Vicente b2 (274 9696) De 4' a sáb ás 21t)30
dom as 1 9h Ingressos 4' e 5* a NC/S 20 00 6* e
dom a NC/S 2b 00 sáb tenado e véspera de
feriado a NC/S 30 00 Duração 1 h50
ENCONTRARSE — Texto de Lu'3' Piiandeüo
Tradução de Miiior Fernandes Direção de Uiysses
Cru/ Com Renata Sorra' ' elma Egrei, Tales Pan
Chacon. Rosita Thomôs Lopes e outros Teatro
Copacabana Av Copacabana. 291 (2bb 7070)
De 4* a sáb as 2Ui30. dom ás 1 9h e vesp de b'
as 1 7h Ingressos 4* e b* a NC/S 1 b 00 6* e dom
a NC/S 20.00 e sáb a NC/S 2b 00 Duracáo 2b
BRASILEIRAS E BRASILEIROS — Texto de
Luís Fernando Veríssimo Direção de Cècil Thiré
Com Lúcia Alves Ivan Seita Antônio Pedro Ja
lussa Barcelos e Carmem F gueira Teatro da Casa
de Cultura t.aura Alvim Av Vieira Souto 176
(74 7 6946) De 4" a 6* ás 21h30. sàb ás 20n30
e 221)30 e dom . às 20n30 Ingressos 4- a NC/S

1 2 00 de b* 6" e dom a NC/S 1 b 00. e sáb a
NC/S 20 00 Duraçào 1h20

Ra.a Com Alexandre Frota Ronev V>t'ela Manlu
Bueno Cláudia Raia. l>ane Ma a e outros Teatro
Ginástico Av Graça Aranha 18^ (220 8394) 4»
e b- as 18n 6- ás 18he 211) sáb às20he22h30
(. dom ás 18ti e 20h30 Ingressos 4» a NC/5 6 00
V a 'IC.-S 8 00 b* a NC/S 8 00 (na vesperat) o
NC/5 1 b.00. sab a NC/S 1 b 00 e dom a NC/S
' ¦ 00 Desconto de 20% (4* e b"! mediante acre
sontação de cuoom e cartão do leitor do J B (Li

 DuracJo 1h30 0 espetacu o começa ng ' )
samente no horário
A PRESIDENTA Te.to de Br ca re e Lasay
gues D.tecJo de José Renato Com Jorge Dòna
Carvalhinho Jorge Cherques. Paula Bunamaquee
i siros Tc,ir < Vanucci. Rua Marquês de S V.cen
re b2 (274 7246) De 4* a 6V ás 2Hi30. sáb. ás
2011 e 22h30 e dom às 19h e 21 h'i0 Ingrsssos 4«
e b* a NC/S 1 b 00 6' e dom a NC/S 20.00 e sáb
véspera do feriado e feriado a NC/5 25 00 Dura
ção 2h
TEM UM PSICANALISTA NA NOSSA CAMA
— Te*to de João Bethencourt Direção de Ar>'
Coslov Com Roberto Pirrllo Angela Vie.r.i e Ro
géno Fabiano Teatro Suam. Pca das Nacôes 8H
(270 7082) De b* a dom ás 21H30 Ingressos de
b* a NC/S 10 00 de O1 a dom a NC/S 1 b 00 Ate
domrigo
Comedia sobre um psicanalista na vida de um
casal

1 
fjJESd3^3EÍ

ZERO DANÇA Apresentação do grupo do
dança Direção e coreografias de Roberto Ander
5on As 18" nu Auditório do BNDES Av < hile
100 Entrada franca mediante convite a ser retira
do no local

6h34 BOM DIA Religioso
6h35 AGRICULTURA HOJE Informo!.

vo sobre o campo
6h40 DESENHO
7h BRASIL HOJE J >ma :o com

Tamara Leftel
7'-30 O GORDO E O MAGRO . "iad
Bn DIA A DIA Jornalístico At ¦••se'

taçào de Ney Galvão
9h30 COZINHA MARAVILHOSA DA

OFÉLIA Culinária com Ofél a
Anunciato

10h MEU PÊ DE LARANJA LIMA
Reprise da n i de Ivar. Ribeu .
Com Cristina Muims Alexandre Rai
n>undo e Dionisio Azevedo

11 n UM HOMEM MUITO ESPECIAL
— Reprise da novela de Rubens l waid

Com Rubens de f alto Bruna
Lombardi Carlos Alberto Ricceili e
Isabel Ribeiro
BOA VONTADE -Religioso
BANDEIRA 1 N t.ciári< Apreser
tação de Rafael Moreno e Vera N«ca-
retta

1 2h30 ESPORTE TOTAL tspo'' vo
Apresentação de Luciano do Vaiie

1 3h10 O DESPERTAR DA FÊ Religioso• Senado tpisôdio (>

liih iO SABOR DE MEL Kepr '-r da no
veia de Jorge Andrade Com Sandra
Br^a Raul Corte/. Françoise Fourton
Mavara Magn e Cristina Prochas^.a• '• b CANAL LIVRE Jornalístico apre
sentado por Gilse Campos e Jorge

11h55
1 2h

i 3h• íi KUNG FU
ultimo ataque

141,1 5 CIRCO DA ALEGRIA 
Apresentação dos palhaços Atchtm e
íspirro Telefone da emissora b'

JORNAL DO RIO Nolmiár local
AGROJORNAL Noticiário st I '? o
campo Apresentação de Murilo Car
valho

19r,30 JORNAL BANDEIRANTES Nolr
(-.ano nacional e internacional
RITUAIS DA VIDA Senado
DALLAS tonado
COLÔNIA CECÍLIA Mmissène !•
Carlos Nascimbcni. Com Paulo
Selma Egrev Gabneia Duarte Roborro
Bo'. igli' fiierii') 0"l Rev
NEI GONÇALVES DIAS Vaneda-
l.'S Apreseni.K.io w Ne' Gon.iive.s
Dias
VANGUARDA J!"nal' ¦" ' ' o
<-< > to Ai ntac-V. 1" í"'i$
Coesso R.|I 1"| M 1 e f ema-i 10
Garcia
FLASH Entrevistas Apresentação
de Arnaury Júnior
O DESPERTAR DA FE Religioso
CINEMA NA MADRUGADA fil-
me Terra selvagem

2 21 32

1 9h
19n 2)

2 " 10
• 10

22» 10

0! <tl

1 h

2n30

1cA NAL 9 — TV Coreovado

JORNAL DO BRASIL

O NOSSO MARIDO — ComM a de Maritu Sai
danha e Marilia Garça Direção de Cláudio Cavai
canti Com Ciaud»o Cavalcanti. Mana Lúcia Frota
Maria Helena Dias e Lid-a Mattos Teatro Senac
Rua Pompeu Loureiro 4b <256 2641) De b* a
sàb ás 21 ti30 dom ás 1 9n Ingressos a NC/S
20 00 As b«s e 6's estudantes e maiores de 60
anos têm desconto de 50% Duração 1 h30

EU AMO — Te.to otigmai de Ma<akovski Tradu
ção de Emílio Carrera Guerra Roteiro e direção de
Helvécio Alves Jr Com Ana Palma G'S'ane Bon
giorno Giei Pèl.as Helvécio Alves Jr e W-guel
Mudnk Sala Monteiro l obato Teatro Villa Lobos.
Av P"-cesa Isabel 440 (27b 6696) De b-a sab .
às 21 n30 Dom às 20b Ingressos a NC/S 10 00
As 5*s casa«s pagam somente uma entrada Des
conto de 40% med ante apresentação de cupom e
do cadão de re<tor do J B Duração 1h Até d a 3
setemb'0
SPLISH SPLASH Te.to de Flávio Marinho
Direção de Wolf Ma-a Coreografias de Oíenka

QUERELLE Texto original dn .l-nn Gen..|
Adaptação de Ne'son Wagner D reção rJe Fâb»o
p.ílar Com Rogena Gerson Brenner Gii^riermo de
Pãdua Ricardo Becker e outros Teatro da UFF
Rua Miguel de Frias 9 (.'1 7 SORO) Do b* a dom
as 21 h Ingressos a NC/S 1 b 00 Ate dia 1 3
POR FALTA DE ROUPA NOVA. PASSEI FER-
RO NA VELHA Texto de Abr o Fernandes
Direção de Paulo Afonso de L<ma Com Benvmdo
Sequeira. Vanda Lacerda Momque Lafond Saiu
quia Rentine. Hennqueta Br.eba entre outros
Teatro da Praia. Rua Francisco Sã. 88 (26 7 7 749)
.!• V e 6* ás 21h30 sáb ás20tie 22h30 e dom
as I Bli30 o 21 h Ingrt-ssos 4" « b' a NC/S ' )00 6*
c dom a NC/S 12.00 o sáb a NC/S 1 b 00 Dura
cão 1h30
NOVE E MEIO Texto e duecáo de Patrícia
Ventania Com Angela Sa'v.att> Edgard MaMoreii'.
Jorge Guirrera e outros í'och.s Rua Mal Masca
renhas de Mora^ 156 (2 3b b412) De b' a sáb
âs21h30 Ingressos a NC/S 6 00 Duraçào 1h15
TRAIR E COÇAR E SO COMEÇAR -Te.to de
Marcos Caruso Direção d»» Att'i«o Riccô Com ViC
MiliteMo Tony Ferreira Mário Cardoso José Santa
Cru/ e outros Teatro Galeria Rua Senador Ver
gueiro 93 (22b 8846) De 4* a 6* as21h sáb ás
20ti e 22h30 e dom as 1 Bti e 21 h ingressos de
4- e b* a NC/S t b 00 de 6' a dom <• feriados a
NC/S 20 00 Duração 1hb0

OHI OUE DELICIA DE NEGRAS Musical do
Nei lopes e Cláudio Jorge Direção de Haroldo de
Oliveira Ccxn Edir de Castro Jussara Calmon
Adagoberto Arruda e outros Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim. 37 (240 1 1 3b) Vesperai de 4« a 6"
as 1 Bh30 cie b* a sab as 21 h dom ás 19h
Ingressos vesp de 4* a 6* a NC/S 6 00 b* (2*
sessãot a NCzS 8 00 e de 6- a dom a NC/S 10 00
Descoi-! de 20% mediante apresentaçáo de cu
pon e cartão de leitor do J B Duração 1 h20
Comedia musical que conta a traietôna da mulher
negra no Brasil
UMA MULHER PARA DOIS MARIDOS -
Texto de Eii/eu Miranda e Camnana Diteçào de
Nick. Nicola Com Gma Teixeira. Ciaudionev Pene
do e femando PaM t Teatro América Rua Cam
pos Sales 1 18 (234 2068) 4» e 6* ás 21 h In
gressos a NC/S 10 00 Duracáo 1 h40
ELES E ELAS NO MUNDO DOS SONHOS E
MAGIA — Texto e direção de Celso Terra Com
Ivo Carabaja^. Fernando Resky. Arildo Bernaccht e
B.anca Dinelli b« e 6- ás 19h. no Teatro Vanucc.
Rua Marquês de S V.cente b2 (274 7246) In
gressos a NC/S 10.00 Duração 1h1b

MAM 940 KHz ESTÉREO
jBI — Jornal do Bras I Informa - de 2* a 6* ãs
7ti30. 1 2h30. 18»i30 e 0h30 sáb dom e feriados.
ás 8h30 12M30. 18h30 e 0h30
Repórter JB — de 2* a dom informat . > ás horas
certas
JB Noticia» - (!'i 2' a 6' informativo ás meias
horas
Além da Noticia do 2" a 6' ás 7hbb com
Sônia Carneiro
Momento Econômico de 2' a 64 ãs 8h10
Apresentação do Rui Pi/arro
No Mundo - de 2- a 6" ás 8h2b com Carlos
Castilho
Nas Entrelinha» — de 2* a 6' ãs 8h35. com
Joáo Máximo
Panorama Econômico - de 2* a 6* às 8h4b
informativo econômico
Correspondente em Paris de 2* a 6* às
9h30e 12ti30 con Rea'e Jr
Os Rumos da Política de 2* a 6'. às 9h40
com Rogério C'X'lho N«to
Encontro com a Imprensa de 2* a 6*. ãs
1 3h
O »«u dinheiro hoj» — de 2" a 6* ás 18li0b com
Ernesto Alonso 0'ti/
Arte Final — Variedades de 2* a 6V às 22h.
com Lu1/ Carlos Saroidi

7h1b
7h4b
8h
8 ri 1 b
8h30
9h
9h30
10h
10h 15
11h
limo
11h30
12h

12h30

1 3h

14h

I5h
1bn30
16h
16h30
17h17h30
18ii 30

19h
19h1 b
20ri

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
— Educativo
RENASCER Religioso
POSSO CRER NO AMANHA
Religioso
ENTRE AMIGOS Religioso
DESPERTAR DA FÊ Religioso
MILAGRES DA FÊ - Reiig osn
IGREJA DA GRAÇA - Religioso
PALAVRAS DE VIDA - Religioso
CENTRO DE CONVENÇÕES
EVANGÉLICAS - Religioso
VIVA COM SAÚDE — Informativo
MEDIUNIDADE Religioso Com
Aula Nunes
FÉRIAS NO ACAMPAMENTO
Seriado
EM TEMPO Variedades Apresen
tação de Roberto Milost Convidado
da semana Jerry Adriani
O DIREITO DE NASCER - Reprise
cia novela Adaptação de Carlos Briso-
Ia, Iria Pollint, José Riviti e Marco Plu-
mari Com Verônica Castro. Humberto
Zunta Socorro Avelar e Frica Buenftl.
SOM NA CAIXA Musical Apre-
sentaçâo de Cidinho Cambalhota e
Eloy de Cario
AVENTURA AOS QUATRO VEN-

Seriado
Telefona da emisiora

f. 30 O GÊNIO MALUCO Desenho

¦ b

TOS

REI ARTHUR -Desenho
MISSÃO MÁGICA - Dcser bo
FÁBULAS DA FLORESTA VERDE
— Desenho
ANGEL Desenho
O SHOW DA LUCY Seriado
ATRAS DAS GRADES Seriado,.,.
VIBRAÇÃO Programa |Ovem com
musica esporte e novidades Apresen
taçào de Cesinha Hoje Especial edm
a banda The Communards
OS GAROTINHOS Senado
AS PRISIONEIRAS -Senado
ARTE E INVESTIMENTO Inlor
mativo sobre o mercado de artes'
Apresentação de Soraya Cais
INFORME ECONÔMICO Inlor
maçòes sobre o mercado financeiro.
Apresentaçáo de Nelson Prion
PROGRAMA JOSÉ ALIVERTTI —
Entrevistas e debates

!1h30 SESSÃO MARACANÃ — Filme Os
últimos dias de Ponipéia
O RIO Ê NOSSO Entrevistas
Apresentação de Murillo Nen
ULTIMA PALAVRA Religioso
Apresentação do pastor Miguel Ar
Io

h80 1636

20h20

20n30

23h30
Oh Ange

MFM ESTÉREO 99,7 MHz
HOJE

20 hora» CDs a ra>o asei Abertura Fantasia
Romeo o Jul eta de Tchaikowskv (F'' Berlim.
Karajan DDD 22 02) Suite Inglesa n" 2 em lá
menor. BWV B ' le Bach (Pogoreiich DDD-
28 20). Smfonia nl 4 Romântica, em Mi bemol
maior de UrucVner (OS Chicago Som DDD
63 00) O iead me to some peaceful gloom e
Retired from any morta! s s«ght de Henry Purcell
(Deller AD0 b 42). Concerto Amnonico n" 2.
tKn Sol maior de Pergoies- (ASMI DDD
11 07); Suíte n* 2 para dois p>anos op 17 de
Rachmanmott (Arger.ch freire DDD 20 44).
Quarteto para cordas n" 3 (de 1 927). de Barto
(Qtto Emerson DDD 13b4)

MFM 105 — 105,1 MHz
105 na Madrugada - de 2* a 6* á meia "°l,e
As Mais Pedidas de Madrugada de 2' a 6*
ãs bh
Desporto Rio de 2" a 6* às 6h
Bom Dia Alogria de 2* a 6* às 9h
Valo A Pena Ouvir do Novo de 2* a 6V às
1 2h
Boa Tarde Amizade - de 2* a 6* ãs 1 3h
As Mais Pedidas do Som dos Bairros — de 2*
a 6» às 1bh
105 Sogrodos do Amor - d»» 7* a 6J às 1 8h
Amor #em Fim de 2* a 6* às 20h

7h
7h1 b

7h30
9h

MC AN AL 11 — TV S
Òh4b QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

— Educativo
HEUREKA - Educativo
TJ — EDIÇÃO DA MANHA — Des
taquos das noticias do dia Apresenta-
ção de Ana Luiza Prudente
SHOW DA SIMONY - Infantil
Apresentação de Simony
ORADUKAPETA — InlanM Apre
sentaçâo de Sérgio Mallandro

11 h30 Dô. RÉ. Ml. FÀ. SOL. LA. SI
Infantil Apresentação de Manane

1 2h20 CHAPOLIN— Senado
12h4b BOZO — Infantil Apresentação do

palhaço Bozo
1 bh30 SHOW MARAVILHA - Infantil

Apresentação de Mara
1 8h1 b CHAVES —Seriado
1 Bh4b CARROSSEL — PUNKY. A LEVA-

DA DA BRECA — Senado
Telefone da emittora

19hl5 ECONOMIA POPULAR/PERGUN-
TE AO TEMER Comentários sobre
economiamhWTJRIO Noticiário local

19h40 TJ BRASIL Noticiário naci mal e
internacional Apresentação do Boris
Casoy

20h20 MIKE HAMMER Senado
21h20 TOM E JERRY Desenho
21 h30 CINEMA EM CASA - Fume Lou

caderma de Policia
23h45 JÔ SOARES ONZE E MEIA — tp.

trevistas com JÔ Soares Convidados
de hoie 0 presidenciàvel e escritor
Celso Brant. o ator Osmar Prado e o
contrabaixista Rubão Sabmo
TJ — EDIÇÃO DA NOITE Desta
ques das noticias do dia
PERFIL — Entrevistas Apresentação
de Otávio Mesquita

5B0-0313

0h-tb
1 h 1 5

MC AN AL 13 — TV Rio
7h1 5 PROGRAMA EDUCATIVO
7h30 MILAGRES DA FÊ - Religioso

Apresentação do pastor Valter B de
l ma
CADA DIA

13h

MCIDADE — IO2,9 MHz
Saudado Cidade - de 2* a 6' às 7h e 14h
Telefono do Cidode — de 2" a 6*. Ss 9h
Adrenalina — de 2* a 6*. às 1 2h
O sucesso da Cidade de 2' a 6" as 1 Sh
Baú do Rock de 2* a 6 r. 22h

Religioso Apresenta-
ção de Gelcino Gama
JUERP ATUALIDADES - Religio-
so Apresentação de Rosemary Anez
REENCONTRO Debates conduzi
dos pelo pastor Fatuni
REENCONTRO INFANTIL — infan-
til Apresentação de Maraareth
HIT PARADE Parada musical
Apieset ' içã de Maria Luc .1 Prioiii

10h10 SOM E ENERGIA - Musical Apre
sentaçâo de Cláudia Maldonado

llhlb RIO MULHER Programa feminino
Apresentação de Selma Vie

7h45
7hb0
8h
8h30
9h

RIO URGENTE Variedades Apr»-
sentaçâo de Eliana Pittman. Letlcia
Dornelles. entre outros

17h50 CLIP SHOP Musical Apresenta^
ção de Ana Paula e Luise

18h50 SOM E ENERGIA Musical Ap»e-
sentaçâo de Cláudia Maldonado

19h50 HIT PARADE - Parada muSIçaL
Apresentação de Mana Lúcia Prioll».^

21 h2b CINE RIO — Seriado Columbo —
23h1b PLANO GERAL Entrevistas Apre

sentaçâo de Israel Tabak. Bruno ThTS
e Luiz Fernando Gomes
OS REPÓRTERES DO RIO - mfor.-
mativo e agenda do dia Apresentaçaq
de Francisco Barbosa
SESSÃO MADRUGADA Sena
do Na corda bamba
TV CASA CASA NA TV

0h1 5

0h4b
1 h 1 5

Telefone da emissora 293 001 2



Os Miquinhos dão banana 
Vencedores ao

Lixando-se para acusações de pornografia,

João Penca & Cia. fazem sucesso e lançam show e disco
RaimuniRaimundo Valentim

Pedro Tinoro

66A
ética da família
reunida" foi
atacada. E ape-
nas um leitor

ousou defendê-la, através de car-
ta ao JORNAL DO BRASIL. O
missivista criticou a presença da
"pornográfica" música S.O.S.
Miquinhos na programação das
rádios e recomendou Oswaldo
Montenegro aos ouvidos da ju-
ventude. Lamente meu caro se-
nhor: a música em questfto é a
mais pedida pelos ouvintes da
Háíiui CIDADE. Desespere-se se-
nhor: o Joilo Penca e Seus Miqui-
nhos Amestrados, grupo que in-
terpreta a música, estréia hoje o
show Era um garoto que comn eu
ci77i(ivci os Beatles e os Rollini7
Stones. no Teatro Ipanema, às,
21h30. O shov.- — pré-lançamen-
to de Sucesso do inconsciente,
quarto LP do grupo — se estende,
de quarta a domingo, até 13 de
agosto.

Pasme senhor: "O Oswaldo
Montenegro foi á gravação de
S.O.S. Miquinhos. mas acabou
sendo cortado porque exagerou
nos palavrões", conta Selvagem
Big Abreu. Ele. Bob Galo e Avel-
lar Love sslo os remanescentes de
uma banda formada por oito ami-
gos cujo nome nasceu em 1973.
Desde esta época, o grupo, que
morava todo no mesmo prédio do
Leblon. já Incomodava a vizi-
aliança.

Depois de tanto temi», os pe-
quenos símios juram ter chegado
à perfeiçílo. "Este é o LP que
melhor reflete o que achamos dos
Miquinhos", garante Bob Galo.
"Foi o disco de que mais partici-
pumos. colocamos na bolacha
exatamente o que tínhamos pia-
nejado". garante Avellar. A bola-
cha ganhou a cara irreverente
dos trés e a solidariedade da ban-
da que toca com eles. "Nilo somos
trio, somos banda, os músicos
que estAo com a gente conhecem
nossa linguagem, silo músicos e
artistas, o som é cúmplice", ex-
plica Avellar.

No rastro do sucesso de S.O.S.
Miquinhos. os fâs talvez che-
guem ao Teatro Ipanema em bus-
ca de mais grosserias musicais.
Mas Big Abreu adverte: "Algu-
mas letras nossas silo engraça-
das. mas a graça está na maneira
como cantamos as músicas. Se a
gente cantar Garota de Ipanema
vao rir." O resultado náo podia
deixar de ser divertido. Afinal,
silo trés caras de pau cantando e
dançando á frente de um cenário
"cedido pela Comlurb", segundo
Avellar.

Mambembe/SP

Selvagem Big Abreu, Avellar Love e Bob Galo encerram a
temporada de shows do Teatro Ipanema

versilo paulista do Prêmio
MinC- Troféu Mambembe

i H8 escolheu Fauzi Arap o
melhor autor do ano, por As mar-
gens do Ipiranga, peça que tam-
bém deu a Umberto Magnanl o pré-
mio do melhor ator. Francisco
Medeiros ficou com o prêmio do me-
lhor diretor com Risco e paixão, que
rendeu a Noemi Marinho o de me-
lhor atriz.

Aimar Labaki (Folha de São
Paulo). Alberto Guzlk (Jornal da
Tarde), Carmelinda Gulmaráes (/I
Tribuna de Santos). Luis Carlos
Cardoso (Visão) e Maria Lúcia Can-
delas (Isto É Senhor) formaram o
Júri de teatros para adultos, presidi-
do por Reinaldo Mala, da Fundacen
SP. O júri infantil foi integrado por
Clóvis Garcia (Jornal da Tarde). Ta-
tiana Belinki (O Estado de S. Paulo)
e Lizette Negreiros (Associação
Paulista de Teatro para Infância e
Juventude) e presidido Marco Antô-
nlo Rodrigues, da Fundacen SP.

Silo os seguintes os outros vence-
dores na categoria adulto: ator em
papel coadjuvante. Eduardo Silva
(Theatro musical brasileiro II —
1914 1945)-, atriz em papel coadju-
vante, Marlana Munlz (Corpo de
baile e Lago 21). cenógrafo, Ninette
Van Vuchelen <Fragmentos de um
discurso amoroso): fitfurinista. Le-
da Senlse (Ópera Joycer, produtor
óu empresário. Grupo Tapa (pelo
conjunto do trabalho); revelação,
Annabel Albernaz (Theatro musical

Dllmar Cavalher
JBBB&

Fauzi Arap
brasileiro II — 1914 1945V, categoria
especial. Escola de Artes Dramáti-
cas da USP (pelos '10 anos de a ti vida
des); e grupo, movimento nu pereo-
nalidade para o Projeto T.A.RÔ dos
Ventos.

Na categoria infantil os princi-
pais prêmios foram: autor. Ronaldo
Ciambroni (.4 vaca LelèY, diretor.
Neuza Maria Faro (.-t vaca I.elé):
ator. Ricardo Pettlne (A va< .i LeU >;
atriz. Maria Yuma (Sítio do Pica-
pau Amarelo, o bicho nas alturas).

No repertório do show. dirigi-
do por Evandro Mesquita e sua
irmil. Cristiane, estão antigos su-
cessos como Telma eu não sou
gay e sugestivas novas cançóos
como Cozinho de 7io\te, Mo7istro
macho e Larga meu pt?. "Como
existe uma versão de Johnny li.
Good em cada língua do planeta,
incluímos no disco e no show
Johnny pirou, versilo de Leo Jai
me e Ta vinho Paes", acrescenta
Avellar.

S.O.S. Miquinhos, a mais pe-
dida das rádios e a mais esperada
do show, é considerada por Selva-
gem Big Abreu um ovo de Colom-
bo. A música é um pout-pourri de
pérolas da Jovem Guarda, com
suas respectiva» versões chulas.
"Nilo inventamos nada, apenas
completamos algumas lacunas,
as versões já existiam", conta
Bob Galo. Big Abreu se delicia
com o caso de uma rádio paulista
que "censurou a música, mas te-
ve que executá-la a pedido do pu-
blico". antes de avisar: "Se prol-
bir é pior. ai é que fica mais
gostoso." Namorada de um ami-
go meu. Rua Augusta e Pode vir
quente que eu estou fervendo silo
algumas das citações da música.

no disco gravada com partici-
paçáo de Leo Jaime. Lulu San-
tos. Erasmo Carlos, Roger, Evan-
dro Mesquita e Afrodlte Se
Quiser.

Apesar da ética da família
reunida, hoje tem show do Joáo
Penca e seus Miquinhos Ames-
irados. Este é o último show mu-
sical no teatro antes da estréia
da peça George Dandan. de Mo-
liére, dia 24 deste mês. O cantor
performático Fausto Fawcett,
em busca de um espaço carioca
para se apresentar, acha que o
Teatro Ipanema vai fazer falta."Dava para conciliar a ativl-
dade teatral convencional com
outros espetáculos, através de
horários alternativos", sugere
Fausto. Mas Ivan do Albuquer-
que, dono do teatro Junto com o
ator Rubens Corrêa, garante que
procura conciliar as duas artes.
"Sempre fazemos uma têmpora-
da de shows musicais e outra
mais voltada para o teatro", ga-
rante. antes de concluir: "Esta
temporada teatral deve durar uns
seis meses, mas nunca se sabe
como vai ser a carreira de um
espetáculo." Até mais ver. Ipane-
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Idéias

Os livros,
os autores,
as tendências
culturais.

Ao vivo. no palco do Fashion Mall,
os melhores grupos de jazz.

NESTA QUINTA - 22 HORAS

JOSÉ ROBERTO BERTRAMI

&

ROBERTINHO SILVA

UM MUNDO DE

CíIOCOLflTÊ

iiWT

JB Classificados
Megóõo» do octwjôo no lugar certa.

Um ..

irresistível .

Festival de delicias.

Trufas, fondues, pralinés, tortas, bolos,

panquecas, doces, petit-fours e
um mundo de delícias de chocolate _ .
preparadas especialmente para você

pelos dois internacionalmente 5
conhecidos 

"Chefs" suíços, Fteter V^eber
e Mareei Keller

De 31 de julho a 6 de agosto, NO RESTAURANTE MIRADOR,
dos 15 òs 19h. Intomnoçóes e reservas: 274-1122,1.1123

Preço por pessoa: NCzS 35,00

swissôío!£7 SYássQir&J (Sj

Sheraton Rio Hotel &Towers
Av. Niemeyer. 121 - Rio de Janeiro
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Pet Shop Boys (no alto) e Liza Minnelli

r-. Jtfa fStfflfytiTi

Show verde
Um prande show para 8.000 pes-

soas, patrocinado pelos tênis Ree-
bock e promovido pela Fundação
Mata Virgem, vai reunir, mês que
vem. no cais de Nova Iorque, Cil-
berto Gil, Paul Slmon e David
Byrne. A orftanizaçilo do espe-
táculo quer contar ainda com a
presenen d( mais três brasileiros.
Fala-se em Milton Nascimento.
Djavan e Tom Jobim.

O cacique Raoni nAo vai estar
nessa. Está sem repertório novo.

JORNAL DO BRASIL
quinta-feira, 3/8/89 o CADERNO B o 7

Rio rocks

Saiu na última segunda-feira, em Londres, pela
EMI, o single Rio Rocks, do Sigue Sigue Sputnik.
produto da excursão brasileira do grupo. 0 lado B
traz uma faixa instrumental chamada Aliens. Am-
bas foram compostas por Martin Degville, Tony
James e Neal X. A primeira foi produzida pelo
brasileiro Liminha e a segunda por Neal X. 0 Sigue
Sigue reúne atualmente material para o seu tercei-
ro álbum.

A volta

Na segunda quinzena deste mês, a CBS estará
colocando no mercado brasileiro, stmultarieamérite
ao americano, o primeiro mix do novo disco dos
Rolling Stones. Enquanto aguardam o lançamento
mundial de Steel wheel, os ansiosos f&s dos Stones
poderio, portanto, ter, ainda em agosto, uma idéia
do que vem por ai, escutando nas rádios Mixed
emotions, seja em versão original ou extended. Por
falar em CBS, começa a ser mixado na semana
que vem o último LP de Djavan, que inaugura uma
nova parceria na MPB: o próprio Djavan e Gilberto
Gil. A faixa Corisco tem música do primeiro e
letra do segundo.

f

UPERSÔNICAS

reter uaoriei

Curto-circuito
Por um curto-circuito nas comunicações,
esta coluna informou, na última quinta-fel-
ra, que a Odeon só lançaria dois álbuns em
agosto. Que nada. Eles sáo 30, incluindo os
que integram o primeiro pacote do selo Vir-
gin, que aliás terá festa de lançamento hoje,
no Crepúsculo de Cubatáo. com exibiçílo
de clips de seus astros. O pacote da Virgin
vem com Peter Gabriel. The Cult, LB 40.
Simple Minds. Cutting Crew e Breath. As
outras novidades da Odeon formam um car-
dápio variado que vai do jazzista Cecyl Ta.v-
lor a Elymar Santos, passando por Joe Coc-
ker e o Tremendfto Erasmo Carlos.

Dobradinha

Dobradinha nova e insólita
mostra o resultado de seu traba-
!ho conjunto no LP Results, com.
lançamento mundial marcado
para o dia 4 de setembro. Tra-
ta-8e dos Pet Shop Boys com Li-
za Mlnnelli. O disco, produzido
pelo duo inglêB, traz cinco can-
çõea novos dos Pet Shop Boys e
versões cover de outras. O álbum
foi precedido pelo lançamento,
na última segunda-feira, do um
single com uma versfto cover de /
can't say goodnight, de Stephen
Sondhelms, compositor da
Broadway que faz o maior suces-
so no momento com o musical
Into the woods.

Está previsto para meados de setem-
bro o lançamento, nos Estados Unidos e In-
glaterra, do novo álbum de Terence Trent

'D'Arby, ainda sem título. Além de cantar,
D'Arby produziu o disco e escreveu e arran-
jou todas as faixas. Contrariando uma práti-
ca habitual, não seráo lançados singles an_-
tes do aparecimento do LP. Mas uma turnê
mundial de divulgação está marcada para
começar em novembro.

D'Arby

limm



O Quixote do

chapéu de

couro

Continuação da primeira página

Foi 
por força de sua música que

Luís Gonzaga rompeu todas essas
barreiras. Em 1950. o baião já era tão
ouvido nas emissoras de rádio quanto
o samba e os gêneros estrangeiros. De
tal maneira que muitos supunham
que Luis e seus parceiros, primeiro Zé
Dantas, depois Humberto Teixeira,
haviam inventado o baião (que já
existia no século passado) e o xaxado
(dança do bando de Lampião).

Zé c Humberto jamais se deram
bem, um médico, o outro advogado,
ambos interessados em política.
Humberto fez-se deputado pelo parti-
do de Ademar de Barros. Zé orgulha-
va-se de ser um anônimo sertanista.
Humberto sonhava em universalizar a
música regional (o que de certo modo
conseguiu, inclusive através da lei
que tem o seu nome>. Zé preferia can-
tar coisas assim:
"Seu doutor, os nordestinos tem muita
gratidão
Pelo auxilio dos sulistas nessa seca do
sertão
Ma.s. doutor, uma esmola a um homem
que è são
Ou lhe mata de vergonha, ou vieia um
cidadão..."

Com t\ ele compôs Xote das meninas,
Derratnaro o gás. Forró do Mane \ :to. Com
Humberto. /Iscj branca, Paraíba. Açutn pre-
to e o didático Baião que o Brasil inteiro
aprendeu a dançar em Ut-Sti:
"Eti vou mostrar pra ro< CS
Como se dança o baião
E quem quiser aprendi r
É so prestar atenção
Morena chegue pra cá
liem ju nto ao meu corai, ão
Agora c só me seguir
Pois eu vou dançar o baião...'
Mas a obra-prima 'ia dupla ficaria sendo,
mesmo. Asa branca, escrita em 1917 e um;i
especio de hino da • st- ¦' • rta de Luis
Gonzaga. Porque antes de Caetano V eloso
surpreender seus seguidores com a afirma-
çáo de que Luís Gonzaga era um gênio (mais
ou menos pela mesma época em que outro
profeta. Gilberto Gil. citava-o como sua
principal influência), ele realmente andou
meio fora de órbita. Continuou gravando
seus discos para a RCA \ ictor (sua única
gravadora em mais de 50 anos), tocando em
circos e teatros do interior, animando fes-
tas e fi rrós, mas longe do sucesso. Eram os
tempos dos festivais. O Luís Gonzaga que
brilhava então era o júnior. Gonzaguinha —
um filho meio renegado, nascido 110 morro
de Sâo Carlos, que só aos 16 anos foi viver
com o pai. O pai ficou u\o em segundo plano
que já não o chamavam de Luis Gonzaga, ou
Lui. ou Lua. como antigamente, mas de
C.onzagáo, para diferençá-lo de Gonzagui-
nha.

Redescoherto. continuou fazendo o que
sempre fez. c< mpondo. tocando, cantando a
mesma música do seu Nordeste, com a mes-
ma voz soando a -ertfto. Tentaram lançá-lo
na poli: ira. apn veitaii io seu prestígio jun-
to ao povão icerta vez. Exu em pé de guerra,
famílias u imigas r- se dizimando, uma
trógua se fez para que ele pudesse tocar em
praça pública). Da última vez em que fez
planos para t : uma c adeira de deputado
federal por IVrnan 11. quatro anos depois
de ter tocadi .l'aris. dois depois le haver
ganho o Prêmio Rhell, fazendo sua sanfona
soar entre as paredes nobres do Municipal,
perguntaram-lhe o que. aos 73 anos e já
realizado, esperava ganhar com a política,
respondeu: .••orei um deputado leli/, se aju-
dar o Brasil a t-r consi :< n. ia do seu ser-
tão.''

Isto ele já tinha conseguido, há muito
tempo, com sua musica.

.: ~v M
t . V < :' Isfl 1

>
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Luis Gonzaga, que foi Lua e Gonzagão, ajudou o Brasil a ter consciência de seu sertão

Gonzaguinha vai

manter sua arte

Luís 
Gonzaga do Nascimento Fi-

lho, o Gonzaga Júnior, ou Gon-
zaguinha, está firmemente de-

ciciido a dedicar à. memória do pai
tudo aquilo que, no começo de sua
vida de menino nascido 110 Estácio,
não foi possível. Nos últimos anos.
os dois passaram por cima das dife-
renças familiares e políticas que os
tinham separado e ficaram muito
ligados. Nos 46 dias em que o pai
esteve internado. Gonzaguinha fez
constantes viagens de avião a Reci-
fe. acompanhando de perto o trata-
mento.

Já em Recife, para onde voou on-
tem mesmo, Gonzaguinha, do andar
superior da Assembléia Legislativa,
onde o corpo foi velado, emociona-
va-se com a iniciativa de um fã anô-
nimo que escrevia em letras pretas,
num muro branco á margem do Ca-
pibaribe: "Tive o desejo de pichar
esta morte brava, inútil. Ela não
calará para sempre
a voz de Luis Gonza-
ga". Em seguida, fa-
lou de seus planos,
todos ligados ás
vontades do pai. Os
dois primeiros serão
cumpridos hoje: a
passagem por Jua-
zeiro para que o cor-
po de Gonzaga rece-
b a u m a bênção
especial e o sepulta-
mento em Exu. Gon-
zaguinha pretende,
ainda, trabalhar pa-
ra que na mesma
Exu seja construído
o Museu do Baião,
vai fazer uma análi-
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Gomaguinha ao lado

se musical da obra do pai e escrever
um livro contando sua vida.

"Ficam a festa, a alegria, o seu
sorriso", disse ele durante o velório.
"Não esqueço as lições que aprendi
dele: de vida. da consciência de que
as pessoas dependem de nós, do va-
lor do trabalho."

Em Belo Horizonte. Louise Mar-
gareth. a Lelete. mulher de Gonza-
guinha, disse ter cabido a ela a mis-
são de dar a noticia ao marido, que
se achava no Rio trabalhando numa
gravação: "Nós já sabíamos, pelos
médicos, que ele não ia durar mui-
to."

Lelete negou que pai e filho ti-
nham relacionamento difícil.
Gonzaguinha foi criado por uma
amiga do pai. Dina. depois que a
mãe morreu e Gonzagão se casou.
Acredita que, pelo excesso de tra-
balho e viagens, ela não tenha po-
dido criar o menino. Mais tarde,

1985 porém, os dois se
reaproximaram, vi-
veram juntos, Gon-
zagão ficou muito
orgulhoso do filho
compositor e as
coisas se harmoni-" zaram entre eles.

"É verdade que
/ Gonzagão era FDS

e Gonzaguinha, PT.
Um fazia música de
protesto, enquanto
o outro, como bom
nordestino, fazia
baião. Mas as dife-
renças entre eles
nunca foram de co-

do pai ração.

Os muitos vôos

da 
'Asa 

branca'

Embora 
Luis Gonzaga tenha entrado

para a história como Rei do Baiilo,
sua obra-prima (ou pelo menos aquela que
se converteria numa espécie de hino do
Nordeste e na marca registrada do seu
autor) é uma toada: Asa branca. E embo-
ra, dos seus dois grandes parceiros. Zé
Dantas e Humberto Teixeira, fosse o prí-
melro o mais preocupado com os sofrimen-
tos do sertão, sáo de Humberto os sofridos
versos inspirados na soca.
Quando olhei a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do eeu, ai
Por que tamanha judiação
Que braseiro' Que fornada!
Sem um pó de plantação
Por falta d'água perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão
Até mesmo a asa branca
Beteu asas do sertão
Então eu disse: "Adeus, liosinlia
Guarda contigo meu coração
Quando o verde dos teus olhos
Se espalhar na plantação
Eu te asseguro, não chore não, riu
Eu voltarei, viu. meu coração"
Hoje longe muitas léguas
tXuina triste solidão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim voltar pro meu sertão

A toada teve dezenas e das mais diver-
sas gravações. A primeira foi do próprio
Luís Gonzaga, feita na RCA Victor a 7 dé
junho de 1017. Do outro lado do disco de 78
rotações estava o baião Paraíba. A mais
recente, ano passado, está num LP de Ril-
do Hora totalmente dedicado à obra de
Gonzaga. Entre uma e outra, há a que
Caetano fez em Londres, em pleno exílio,
numa interpretação livre, mas muito sen-
tida, que acabou por redescobrir a musica
e reablitar seu autor. Pela mesma época,
espalhou-se o boato de que os Beatles pre-
tendiam incluir Asu Branca em seu roper-
tório. Mas o próprio Gonzaga, jamais acre-
ditou nisso.

Entre os incontáveis intérpretes que
gravaram a obra-prima estão cantores tão
opostos quanto Elis Regina e Xangai. Ine-
zita Barroso e Lulu Santos, Paulo Diniz e
Nélson Gonçalves, as meninas de Sérgio
Mendes e Geraldo Yandré, Demis Roussos
o Joyce. Instrumentistas como o portai
guès Ráo Kiao, o homem do jazz Herbie
Mann. o sanfoneiro Sivuca, violonista Ba
den Powell. o cavaquinho Waldir Azevedo,
o vanguardista Hermeto Pascoal. As gra-
vaçOes váo ainda de grupos contrastantes
como Mato e Morro, Cantores de Ébano.
Quinteto Violado, Turma dos Cangaceiros
e Sexto Sentido, a maestros como Lyrio
Panicali e Guerra Peixe.

Mas quantas delas tòm .1 força e o apeh1
da primeira?

Discos do Gonzagão

Luís 
Gonzaga gravou, ao longo de sua

carreira, 192 discos, entre compactos aim-
pies, duplos e LPs. Segundo a gravadora do
artista, a BMG Ariola (antiga RCA. a única
gravadora de sua vida) sua media de vendagem
em cada disco mataria de Inveja qualquer eon-
corrente: 200 000 cópias, o que eqüivale a venda
da espantosa cifra de 38 milhões e 100 mil
discos em sua carreira.
DISCOS EM CATÁLOGO
Ai tem Gonzagão (1988).
Triste partida ( 1982).
Quadrilha e marchínluis juninas (1973)
Panado de bom (1981)

dornac/tln - O sanfoneno "tacho (1985)
Forro de cabo u rabo i lUBti).
Lui.* Gomava - Disco dc ouro (volume 1 -
1978: vol 2 - 1!«H1 e vol 3 - 1986)
Forrv decabo d rabo il98t>i
Gomagdo - De fia a pari < 1987 >
50 anos de chão (Coletânea lançada pela BMG
Ariola em 1987 em comemoração aos 50 anos de
carreira. Cinco LPs com 69 músicas de Gonza-
gáo, das mais variadas fases - 1987 >
Gonzaga o c Fagner (1987).
Forró do Gonzagão (1989).

O cinema é um mentiroso

Arthur Diifiieve

AS 

artes silo todas baseadas sobre a
mentira. A sétima delas, então, o
cinema, é um espelho infinito de

inverdades e ilusões: a de que 24 fotogra-
fias projetadas por segundo criam movi-
mento; a de que o espectador se identi-
fica primeiro com a cámera e depois com
os personagens; a de que a gente funda-
mentalmente acredita no que está vendo
etc etc. Nada melhor para demonstrar esta
tese do que um filme fantasioso sobre um
personagem mentiroso. /ls aventuras do
Barão Munchausen é este filme. O quarto
trabalho solo de Terry Gilliam como dire-
tor — estréia de hoje 110 cine Art-Copaca-
bana e circuito — pode ser sintetizado
numa de suas falas, uma máxima anti-
cartesiana: "Eu penso, logo você exis-
te."

Ate os idiotas da objetividade sabem
que Indiana Jones é filho de James Bond.
E Bond é filho de Karl Friedrich Hierony-
mus. o Barão de Munchausen. Mudam os
tempos, mudam os inimigos — turcos, na-
zistas. comunistas  mas o herói que sal-
va o mundo permanece. No entanto, á dife-
rença de sua prole, o Barão existiu de
verdade. Náo acredite em muito mais
além disso. Ele viveu perto de Hanover
entre 1720 e 1797. tendo empregado parte de
sua juventude lutando a soldo dos russos
contra os turcos. Por volta de 1780, 17 de
suas aventuras < omeçaram a circular pela
Europa no anônimo Vadcmecum für lusti-
tje Leute. ou soja. Vadcmecum para gente
alegre. Sm > leram-se outras versões, mas
apesar de logo ganhar fama d<' cascateiro o
nobre alemão jurava ser tudo verdade.

Terry Gilliam é o único norte-ame-
ri< ano na trupe negro-humoristica do
Monty Python os outros, John Clee-
se. Mi hael Palm. Erie Mie. Terry Jo-
nes e Gi Uuun Chapman sâo ingleses. Co-
mo as fábulas do Baráo sâo mais
< onh«< i Ias i i Eui • pa, Gill'. mi só as co-
nhfM-el quand desembarcou Velho
Cot • mente lá por ií«.l Cartui.iata profís-
si' mal. ele foi so> i< fundador do grupo, em
69. Foi num dos filmes do sexteto — Monty

'Barão 
Munchausen' estréia

defendendo sl arte da ilusão

Python e o Cálice Sagrado (74>— que Gil-
liam e Jones estrearam na direçilo. Ambos
tomaram gosto pela coisa e o norte-ameri-
cano partiu para a inevitável carreira solo
com Jabberwocky <761, Os aventureiros do
tempo (81). Brasil, o filme (85> e este The
adventures of Baron Munchausen (89).
Segundo ele. os três últimos têm em co-
mum a fantasia.

Óbvio que as aventuras do BarAo sem-
pre fascinaram os cineastas — desde o pai
do fantástico. George Méliès, que rodou
Les hallucinations du Baron de Mün-
chausen em 1911. De lá para cá, a mais
famosa versão é Munchausen, do alemão
Josef Von Baky, o primeiro filme colorido

europeu, realizado durante a Segunda
Guerra, em 19-13. É deste filme que a obra
de Gilliam faz questáo de se diferenciar,
/l.s- a venturas do Barão Munchausen é um
dos primeiros produtos cinematográficos
da Europa unificada. Foi rodado nos estú-
dios Cinecittá (Roma) e Pinewood (Lon-
dres) e na cidade de Belchite. na Espanha,
arregimentando uma equipe de 250 mom-
bros - fora milhares de extras, incluindo
cavalos e elefantes. Embora nenhuma in
formação relativa a Munchausen seja lá
multo confiável, o custo de produção é
calculado em cerca de USJ 50 milhões.
Para comparar e meditar: Indiana Jones e
a Última Cruzada, de Steven Spielberg,
custou algo em torno de USS 30 milhões.

Divulgação

balão de lingerie escapa ao cerco e leva Munchausen para a Lua

O roteiro anglo-americano de Gilliam e
Charles McKeown foi fotografado pelo ita-
liano Giuseppe Rotunno — habitual cola-
borador de Fellini, De Sica, Pasolini, \ ia-
conti e John Huston —. musicado pelo
inglês Michael Kamen e tornado realidade
por uma multidão ítalo-britãnica de téc-
nlcos e artesAos. /ls aventuras do Barão
Munchausen faz. como todas as outras
versões, uma seleta das ditas cujas, in-
cluindo as mais famosas: a aposta pelo
vinho tokay, o vôo na bala de canhão, e a
incursão á moda de Jonas pelo interior de
um monstro marinho. A diferença é que
Gilliam joga o Baráo no meio do metaci-
nema. da estória dentro da estória, da
mentira dentro da mentira. Assim, o no-
bre cascateiro se torna meio alter ego do
delirante cineasta.

A série de lorotas começa numa ci-
dadezinha costeira sitiada pelos turcos no
século 18 e governada por um burocrata
autoritário (Jonathan Pryce, o anti-herói
de Brasil). Lá, para distrair a aterrorizada
população, uma companhia ltinerante de
teatro encena justo Às aventuras do Ba-
rão Munchausen. Súbito, um anciáo in
terrompe a peça protestando contra sua
falsidade, se proclama o verdadeiro Baráo
(o canadense e sliakespeareano John Ne-
ville. no papel que perigou ir para Peter
0'Toole) e promete provar a verdade sal-
vando a cidade. Assim, ele parte, com a
fllhinha do dono da companhia teatral.
Sally (a ótima Sarah Polley). num baláo
feito por lingerie costurada para procurar
seus indispensáveis companheiros: o ho-
mem mais rápido do mundo. Berthold (o
Monty Python Eric Idle): o mais forte.
Albrecht (Winston Dennls); o que escuta
mais longe e sopra mais forte, Gustavus
(Jack Purvis); e o que enxerga mais longe,
Adolphus (o co-roteirista Charles Mc-
Keown).

Essa procura o leva a ter problemas
com o rei (participação nâo-creditada de
Robin Williams, no papel sonhado para ser
de Sean Connery) e a rainha (Valentina
Cortese) da Lua; e com o casal de deuses
Vulcano (Oliver Reed. no papel projetado

para Marlon Brando) e Vênus (a graaandc
Uma Thurman, de Ligações perigosas).
Para quem gosta de pontas: há a de Sting.
como o oficial executado por excesso dc
heroísmo; e a do percussionista Ray Coo-
per. como o assessor de Jonathan Pryce —
Cooper, além disso, é co-produtordo filme.
Para quem gosta do humor negro á moda
Monty Python, ele surge sobretudo em
dois momentos: na ópera O aprendiz de
torturador. que o sultão toca para entreter
o Baráo enquanto Berthold busca o tokay,
e na negociação salarial entre \ ulcano
e seus ciclopes. "Eu pagava religiosamen-
te a eles a cada mil anos. agora eles que-
rem receber a cada século!", esbraveja o
deus.

Nem mesmo um Caderno B de Baráo
inteiro daria conta da descrição dos efei-
tos especiais do filme de Terry Gílliarn.
Perto deles, os truques de Indiana Jones &
Steven Spielberg parecem bem fuleiros.
Numa época em que meio mundo cinema-
tográfk-o persegue o hiperrealismo, Gil-
liam se volta para o barroco, febril, ator-
mentadamente detalhista. Os efeitos
estáo por toda parte, ao mesmo tempo táo
reais e táo postiços. O baláo, por exemplo,
voa graças a uma grua a diesel de 40
metros de altura; e a tela azul de USS 8
milhões da Cinecittá emoldura a caro-
na que o Baráo pega na bala de canháo
e o vôo do baláo até a Lua.

O problema que desgasta As aventu-
ras do Barão Münchausen no terço fi-
nal de seus 126 minutos é justo a mes-
tria e a profusáo de seus efeitos especiais.
Bem sabia Aristóteles que a virtude esta-
va no meio: efeitos especiais em demasia
se tornam efeitos vulgares. Nesse sentido,
o Baráo perde para Indiana Jones, em rit-
mo e parcimônia. Mas Gilliam abusa pela
mesma boa causa: a da fantasia, que afasta
as pessoas da morte estimulada pela ra-
záo. Com o final propositalmente em-
baralhando realidade e mentira (como
Brasil) dentro da mentlra-mór do cinema,
o Baráo deixa uma mensagem de esperan-
ça para um tempo desesperançado: se der-
mos asas à imaginação os inimigos lá for."
desaparecerão.
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