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Tempo
No Rio e em Niterói, par-
cialmente nublado a nubla-
do, passando a encoberto e
insfcabilizando-se no perío-
do. Temperatura declinan-
do. Máxima e mínima de
ontem: 38.8° em Bangu e
21,1a no Alto da Boa Vista.
Foto do satélite, mapa e
tenipo no mundo. Cidade,
página 2.

Loto
Cinco apostadores — Brasí-
lia. Alagoas, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro e São
Paulo — acertaram a quina
do concurso 650 da Loto.
Cada um receberá NCzS
293.876.79. A quadra pre-
miou 530 apostadores com
NCzS 2.772,42 e o terno paga-
rá NCzS 92.26 para cada um
dos 21.237 acertadores. As
dezenas sorteadas foram 24,
36, 51. 76 e 83.
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Emerson é campeao

15 anosdepois de

Quinze anos depois de seu último li-
ttilo na Fórmula I. Emerson Fittipaldi
tornou-se o primeiro estrangeiro a ga-
nhar nos Estados Unidos o Campeonato
de Fórmula lndy. ao vencer as 200 Mi-
lhas de Na/areth Com a vitória, o brasi-
loiro atingiu os 186 pontos, enquanto
Rick \1ears. seu mais próximo adversa-
rio, que ontem chegou em segundo, al-
cançou 164.

Mears pode empatar com Emerson, se
vencer a última prova da temporada, cm
Laguna Seca, e ganhar pontos pela pole
posilion e pela liderança no maior nume-

ro de voltas, mas o brasileiro assegurou
o titulo por ter mais vitórias. Emerson
dedicou o titulo a Chico Landi, grande
piloto brasileiro do passado, que o car-
regou no colo, quando criança.'Em 

Estoril. o brasileiro Ayrton Senna
acusou o inglês Nigel Mansell de ter
causado o acidente que o tirou do GP de
Portugal, vencido pelo austríaco Ger-
hard Berger. "Ele colocou o carro na
frente da minha roda traseira e deixou
bater", afirmou Senna, que agora preci-
sa vencer as três provas que laltam para
ser bicampeâo mundial de F-l (Esportes)

Só Fluminense consegue vencer
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Emerson vibra. em ISazareth, ao ganhar o título antecipado

Dona Marta em

Dos clubes cariocas, so o 1 lumi-
nense conseguiu vencer na rodada
do fim de semana do Campeonato
Brasileiro. A vitória sobre o Sport.
do Recife, nas Laranjeiras, por 2 a
0, manteve o time na liderança iso-
lada do grupo B. O Vasco, que em-

patou por 2 a 2 com o Bahia, em
São Januário, esta em segundo. Ela-
rnengo e Vitória fizeram uma péssi-
ma partida, em Salvador, è não sai-

ram de um apático empate de 0 a 0.

£m Curitiba, o vôlei continua
vencendo facilmente. Ontem, as me-
ninas venceram a Venezuela por 3 a
0 e o time masculino .derrotou o
Paraguai, também por 3 a 0. No
Campeonato Mundial de Corrida cie
Rua, a China conseguiu o título
mundial por equipes, com a vitoria
de Xiuting Wang, que derrotou a

portuguesa Aurora Cunha — tri-
campeã da competição. (Esportes)

Moacir Gomes

Olho neles
ttExsm 30223®

Denise Valle (foto) caça
barbeiros: Cláudio Men-
donça combate funciona-
rios fantaninas; Joselito
duela com touros: e Gus-
tavo El-Jaick triunfa so-
bre cavalos. Dos 29 aos 12
anos, os quatro se desta-
cam em suas respectivas
atividades com a mesma
garra. Se-
iam biólo-
gos. adrni-
n i s t r a -
dores,
toureiros
ou cava-
1 e i r o s ,
eles ainda
vão dar O
que falar.
Olho ne-
les.

Orgaiióicles vão
o

refazer órgão e nova guerrao

prolongar 
vida mata 4 pessoas

. . v Hn itro rWssoas morreram, ciüari
Pesquisadores dó Instituto Nacional

do Câncer dos Estados Unidos já estão

produzindo novos órgãos, dentro do
corpo, para substituir aqueles lesados.
Usando chumaços de fibras plásticas
recobertos por uma proteína encontra-
da no sancuèi criaram organóides capa-
/cs de d esempenhar funções vitais e cu-
rar doenças de origem genética.

Feitos de fibras de plástico polimeri-
zadas. usadas cm barracas de acampar c
mochilas, os organóides praticamente
não provocam rejeição. O imunologistâ
1 rcnch Andcrson, que realizou em
maio o primeiro transplante de genes
cm seres humanos* confia que a técni-
ca permi tira na o so remodelar o cor-

po. como prolongar a vida. (Pagina 12)

Quatro pessoas morreram, quando 15
tralicantcs de tóxicos, armados de nietra-
lhadòras e escopetas, desligaram a luz. ás
2h30. invadiram o Morro de Dona Marta,
cm Botafogo (Zona Sul dó Rio), arromba-
ram barracos e por mais de quatro horas

provocaram pânico Moradores em deses-

pero correram para a sede do 3" BPM, que
se recusou a subir o morro de madrugada.

Secundo a policia, que teve de fazer
acordo com os traficantes para recolher
os cadáveres, os invasores, chefiados

por Doquinha e Jarbas. da quadrilha de
Cabeludo, pretendiam dominar os pon-
tos de venda de Zacarias Gonçalves
Rosa Neto, o Yaicli. í.m N <. /iico tciHQrj
expulsar Cabeludo da favela, cm guerra

durou seis dias. {Cidade, pagina 5)

Elflj

Começa ho-
je, as 20h.
com a exi-
b i ç & o de
C a r n a v a 1
A tlánt ida.
de José
Carlos Bur-
le. no Cine-
clube Esta-
ção Bota-
f o g o . a
mostra Este mundo é um
pandeiro — SGÍS ctl&nchfujfts
da década de 50. em cópias
novas, recuperadas pela Cl-
nemateca Brasileira, de
São Paulo. Trazendo de
volta Oscarito (foto).
Grande Otelo, Cyll Farney
e Êliana. os filmes, onde
tudo acaba em samba, res-
gatam o período quando,
mais do que nunca,
o cinema brasilei-
ro esteve próximo
de seu público.

que

Os eolaboradores do"Capitao America

gafe*#
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Polícia fez aconlõcom traficantes para remover os corpo.s

B

Multip artidarismo
No mais concreto desafio
ao monopólio do podei do
PC na URSS. deputados re-
formistas soviéticos elabo-
raram um projeto de lei que
prevê a legalização de par-
tidos políticos alternati-
vos. (Página 7)

Novo Collor
O candidato do PRN. Fer-
nando Collor de Mello, mu-
dará seus programas na tele-
visão para conter a queda
nas pesquisas e parar o avan-
ço de Afif Domingos (PL). Os
programas serão dirigidos
por um conselho formado
por Belisa Ribeiro. Roberto
Medina. Hélio Costa e Juca
Colagrossi. (Página 3)

Cotações
Dólar oficial". NCzS 3,510
(compra). NCzS 3.527 (ven-
da). B'T N fiscal: NC zS 3,3428.
BTN: NCzS 2,6956. Uni!' para
IPTU, ISS e Alvará: NCzS
•13.60; taxa de expediente:
NCzS 8.72. Uferj: NCzS 38.80.
UPC: NCzS 17.62 .MVR:
NCzS 48.14. Salário minlmo:
NCzS 249.48. Salário Mini-
mo de Referência: NCzS
107.82 (40 BTNs > Tablita
única para inversão: CzS
NCzS 2.128.6935.

jt m ministro
do gover-

no Figueiredo,
um ministro
do Supremo
Tribunal Fede-

ral, um deputado do PDS e um

renomado advogado paulista to-

ram alguns dos principais cola-

boradóres do traficante de dro-

gas William Reed Elswick, pro-
curado pela Interpol e pelo FBI

por ter cometido 25 delitos nos

Estados Unidos, entre os quais o

contrabando de 50() mil quilos de

maconha. Dono de uma fortuna

calculada em USS 20 milhões, o

traficante Capitão America ou

Bill Músculos vive foragido no

Brasil ha sete anos.

Através do então ministro A-

bi-Akel. Elswick conseguiu em

tempo recorde completar o seu

processo de naturalização. A ir-

regularidade foi tão gritante que

a ordem ministerial teve que ser

anulada pouco depois. Por meio

de um discutível habeas-corpus

concedido pelo presidente do

STF. Cordeiro Guerra, o trafi-

cante conseguiu sair da prisão e

evitou a extradição. O erro loi

tão grave que o próprio Cordei-

ro Guerra diria mais tarde: 
"As

vezes a gente é enganado. Acho

que eles me engrupiram". Ja o

deputado do PDS, João Paulo

Arruda, participou da rede de

conivências usando o libanês

Raymond Bou Khazaal. eficien-

te agenciador de vendas de visto

de permanência e certiliçados de

naturalização quando Abi-Akel

era ministro da Justiça. Final-

mente, o advogado Durval No-

ronha. entre outras ajudas, mi-

ciou Elswick no mundo dos

negócios. (Páginas 5-A e 5-B)

i existe crise
nomica e os \
os estão ba- \v ,

Olavo Putíno t
Não existe erise
econômica 
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alimentos estão
ratos. É o que se
conclui da última

pesquisa da Comlurb, exclusi>a para
o JORNAL DO BRASIL, que en-

controu 41°/'o de restos de comida no

total (5,5 toneladas diárias) do lixo

domiciliar do Rio. Nos Estados l ni-

dos e na Europa, a parcela de ali-

mentos não ultrapassa modestos

12% na composição do li\o. Parado-

xalmente, quanto menor o poder
aquisitivo, mais quantidade de comi-

J da vai para o lixo. O engenheiro

„ Álvaro Cantanhede, da Comlurb, ex-
* " 

plica: a população mais carente, mais

. 1 desinformada, tem preconceito em re-

^ ciclar os alimentos. "Além disso, ain-
> da limpamos a carne e selecionamos

as \erduras, e este resíduo vai para o

lixo", justifica. (Cidade, página 6)

tio fecha

agencias e

demite no

O Banco do Brasil vai fechar agên-
cias, demitir pessoal e cortar \antagcns
dos funcionários. O anúncio foi feito

pelo ministro Mailsòn da Nóbfega dc-

pois dc discutir o assunto com o presi-
dente do Banco do Brasil. Mario Be-
rard. cm Washington, onde os dois

participam ela reuni.do bundo Mo-
netário Internacional.

Esta será a reação do governo a
decisão do 1 ribunal Superior do I ra-
halho. que concedeu um aumento dc
152,6% aos funcionários do banco. O
Planalto queria um reajuste de apenas
91% Além dc recorrer da decisão, as
medidas serão tomadas para evitar

que se destrua esta instituição secular",

justificou o ministro, (l.conoinia, pag. 1)

Inflação em alta

O sccrctário-geral do Ministério da Fa-
zenda, Paulo César Ximenes. acha que a
inflação continuará a subir nos provimos
meses, mas não fugira ao controle. "Ela vai
subir aos poucos", prevê Ximenes. garantin-
do que a política dos juros altos sera mantida.

Brady criticado

Relatório do I Ml sobre as perspectivas da
economia mundial, disulgado ontem em \">as-
hington, advertiu que o Plano. Brady é insuficiente
para solucionar a cn^e econômica dos países de-
vedore^ O i undo cita Brasil c Argentina como
casos de economias desorganizadas c infiacionárias.

Overiiight

A alta dos juros do ovemight \ai pesar
diivtamenle no bolso do consumidor. As
taxas cobradas pelas financeiras, bancos,
cartões de crédito e lojas vão subir nos

próximos dias em conseqüência da elevação
da taxa determinada pelo Banco Central

Economia

IP

M

j
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Sérgio Moraes

0 conflito entre

César e Mangabeira

O 
cientista político Roberto Mangabeira
Uriger, 42 anos. interrompeu na semana

passada um seminário da Universidade de
Amsterdam sobre um conjunto de livros seus
intitulado Políticas e levou 40 horas para che-
uar sexta-teira cedo ao Rio de Janeiro. via
Nova York. Na mesma manhã, embarcou com
o candidato do PDT. Leonel Bri/ola. para Belo
Horizonte. Ali, participou de um toruin de
debates dos economistas do PDT a que a im-
prensa deu pouca importância, mas que serviu
de palco para um novo duelo entre os dois
principais fonnuladores de idéias e|(jtiômicas
do partido, ele próprio, Mangabeira. e o depu-
tado federal César Maia. Depois de ter conver-
sado nesses três dias com o alto copiando da
campanha de Brizola e com o próprio Brizola,
Mangabeira volta hoje a noite aos Hstados
Unidos e a sua rotina de prolessòr na l niversi-
dade de Harsard, com uma früstraçào: não está
encontrando terreno para o choque de idéias
dentro de um partido constantemente acusado
de não ter idéias, de ter apenas um caudilho.
"Não e verdade que o PI)T seja apenas Brizola
c duas pessoas sussurrando ao ouvido gcic .
jura.

Mangabeira sente em boa parte da cúpula
do PDT o medo de levar a discussão adiante,

por uma questão de tática eleitoral a esta
altura da campanha, não seria conveniente
mostrar o partido com divergências "As 

pes-
soas batem nas minhas costas, dizem que con-
cordam comigo, mas acham que não se deve
falar desse assunto agora." Mangabeira discor-

: da. "Este é o melhor momento para a disçus-
são. o país está receptivo a troca de idéias. Me
sinto frustrado por não conseguir estabelecer
esta discussão. Ao contrario do que pensam,
isto é enriquceedor para t > partido

Para Mangabeira, a opinião pública tem
recebido uma visão inteiramente distorcida da
sua divergência com César Maia. Primeiro, es-
clarece. não tem nada de pessoal contra ( esar.
A discussão é sobre proposições para o futüro
governo. Segundo, o cerne do debate, para ele,
não é o choque entre estatismo e privatismo,
entre intervencionismo do I stado e liberalismo.
A questão central, em sua opinião, e saber se o

plano de estabilização financeira de curto pra-
zo. a ser adotado por um hipotético governo
Brizola. faria um minimo de mudanças estrutu-
rais na economia, ou se seria prelúdio de relor-
mas mais profundas. Os planos de curto prazo,
explica Mangabeira. variam segundo a trajeto-
ria que se imagina ou que se deseja para a
economia no futuro.

Que há necessidade de o novo governo adotar
esse plano de estabilização para sanear as finanças
e reorganizar o setor público, Mangabeira e Lesar
concordam. Que nesse plano é preciso tempero
ortodoxo, como a adoção de medidas de austeri-
dade financeira, inclusive com limites a avpansao
da moeda, também estão de acordo. Da mesma
forma, são contra o que Mangabeira chama de
política de distributivismo demagógico, como a
que só aumenta nominalmente os salários sem
aumentar a produção.

Mangabeira não concorda e com o que
chama de proposta tradicional. cot ervadora
que identifica nas .irgumentaç . de Coar
Maia —-_e que. segundo ele. é adotada também
por economistas como José Serra (deputado e
um dos principais assessores do cano: .ato do
PSDB. Mário Covas) - - de que basta estabili-
zar as finanças do governo e controlar a inila-
çào para permitir a retomada do desenvolvi-
mento e com isso gerar os fundos para
investimentos sociais «.orno os de educação,
moradia e saúde." \ cri; ca central é que numa
economia como a nossa a redistribuirão eficaz
jamais se fará por meras sobras ou translerên-
cias. Ela só se fará com a reorganização da
economia", diz Mangabeira.

Ele propõe duas grandes direções para a
mudança estrutural da economia l ma delas e
a superação do que chama Ce dualismo econò-
mico, em que de um lado está a parte moderna
e privilegiada da economia e. de outro, a parte
que não tem acesso a tecnologia "Trata-se de
formular todo um repertório de políticas eco-
nômicas para ajudar este segundo setor. Neste
caso, as empresas públicas seriam a vanguarda
tecnológica, espécies de locomotivas dessa eco-
nomia enfraquecida, que teria nós bancos pú-
blicos os seus parceiros. Nao se trata, segundo
Mangabeira, de reforçar as estatais. Mas de
reorientá-las.

César Maia resume tudo isso com poucas
palavras: 

"E um discurso estatizante, de direita .
E acha que o conflito com Mangabeira esta
superado desde que Brizola lhe disse, ha uma
semana, que a base de sua proposta ec<inõmica de
governo e o documento de sua autoria, apresenta-
do ha mais de um mês. Haveria apenas mudanças
de adjetivos. Tanto que < esar. ha poucos dias
marginalizado dentro do PDT, viajará qiiarta-fei-
ra para Nova York como se já estivesse creden-
ciado por Brizola a ser o --eu principal interprete
na área de economia. Na próxima sexta-feira, dia
29. junto com José Serra (PSDB). I .uciano C outi-
nho iPMDB) e Mercadante (PT), falará como
candidato a ministro da área econômica no Wal-
dorf Astoria. num debate promovido pelo Coun-
cil of America,

Ontem, enquanto Mangabeira.contava sua
frustração a amigos. César redigia o discurso
que proferirá cm Nova York e que hoje dara
para Brizola ler. Brizola apenas lhe pediu que
usasse o termo social ou p* pular quando se
referisse a economia ou a mercado, e que. 

"para

não assustar", enfatizasse a expressão dcmocra-
tizar. no sentido de que pretende expor a inicia-
tiva privada a livre concorrência 1 ntào. como
na Argentina de Carlos Menem. surgirá com
Brizola. se ele lor elBo. a eu-nomia p> -pular de

Minas ainda resiste a Brizola

Pesquisa ajuda

a provar tese

de cientistas

BI 
1.0 HORI/C )NTI - A queda

de Brizola nas intenções de vo-
to nesta capital, de 10% para 8%,
registrada nas pesquisas do Dalal o-
lha de 11 e 19 de setembro, é mais um
indicio da dificuldade de avanço cm
Minas do candidato do PD I à presi-
dcucia da República, dcteciada pelos
cientistas políticos (jtávio Dulci e Lu-
cilia de Almeida Neves Delgado. Au-
tores de trabalhos publicados sopre o
trabalhismo e o pòpulismq no Brasil.
Dulcí e Lueilia Neves alertaram, há
cerca dc um mês c meio. para as
razões Históricas que dificultam a
chegada de Bri/ola ao eleitorado mi-
neiro. o segundo maior do p.tis. dc-
pois do dc Sao Paulo.

" \ industrialização' tardia dc Mi-
nas fez com que o trabalhismo não
esuibclecesse uma base sólida nó esia-
do. onde o operariado só adquiriu
força política nos anos 60". explica
Luciiia Neves, que é sobrinha do fale-
cidò presidente I áncredó Neves e ;iü-
tora de uma tese de doutorado sobre
as raízes do PTB e do geuilismo,
aprovada pela l niversidade de São
Paulo (USP). "I: difícil Bri/ola se sair
bem em Minas no primeiro turno
porque, como herdeiro do inrtxilhis-
mo, que nunca loi importante aqui,
cie mantém, ate hoje. os mesmos re-
dutos eleitorais de Gctúlio Vargas,
que são o Rio Grande do Sul. o Rio c

Raimundo Valentim — 31/7/89
m
w
.

Brizola: saída r 'frentão

um pouco do Pernambuco", analisa
Dulci

Fator histórico — liste fator
histórico que faz com que a cândida-
nua Brizola se mostre "forte nos es-
t.idos onde o antigo PI B era singu-
Uirmanete forte, e fraca naqueles
locais eni que aquele partido nao ti-
nha maior expressão" se alia. ainda,
segundo Oia\io Dulci. a outra dili-
culdadc enfrentada por Brizola cm
Minas, ele nào conseguiu aglutinar
nenhuma liderança mineira expressi-
\a a sua candidatura. "Os líderes pc-
lebistas mineiros de expressão nacio-
n.il. como San Thiago Dantas. Lúcio
Bittencourt e o Pacíre Lage, não li-
nham afinidade ideológica com Bri-
/ola", que, ao voltar do e\ilio e criar o

PDT. não conseguiu mais ocupar o
espaço trabalhista, que ficou nas
mãos do PT c de parte do PMDB ,
lembrou Dulci.

Ele citou ainda o fato de o PDF
não se ler tornado um ponto de refe-
rcncia importante para o movimento
sindical mineiro; hoje mais ligado ao
PT. e o caráter "ainda inajoritaria-
mente conservador, anti-comunista e
anti-populista da sociedade mineira
Otávio Dulci, no entanto, acredita
que estas dilieuldades de Brizola jun-
to ao eleitorado mineiro deverão se
diluir, se ele chegar ao segundo turno
das eleições.

Ciente das dificuldades, c ate ad-
mitindo que nao tem condição de
vencer em Minas, no primeiro turno,
Brizola, no entanto, já programa in-
tensificar suas usitas a este Estado,
como declarou na última sexta-feira,
quando participou do Lorum Nacio-
na) dc Debates do PDT. em Belo
Horizonte. Significativamente, ele
voltou a pregar a necessidade de lor-
maçáo de um frentão de esquerda c
insistiu no que já vem afirmando ha
algum tempo: que é também preciso
incluir nesta Irente os "conservadores
lúcidos", dc que seriam exemplos os
falecidos presidentes mineiros Juseeli-
no Kuhitschek c Tancrcdo Neves. E
acabou deixando claro quais s.io as
lideranças mineiras que pretende
cooptar o ex-governador Hélio Ciar-
cia. do PMDB. que não está ãpoian-
do Ulysses Guimarães c o candidato
do l'l 1. a presidência da Republica, o
ex-ministro Aureliano Chaves, que
enfrenta notórias dificuldades nesta
campanha

Sarney e Bush

discutem hoje

acordo do café
\< )\ \ ()RQl i "lia um clima

de estagnação e lentidão na resolução da
divida externa Nào tivemos avanços
sicnifiealivos,,v dirá o presidente Jose
Sarnev. hoje. ás I5h. em encontro dc
meia hora com o presidente americano
Cieoree Bush, segundo relato do pró-
prio Sarnev.

No encontro. Sarne\ c Bush discuti-
rão. basicamente, dois problemas: a falta
de acordo nas negociação entre credores
e devedores, e as negociações para um
acordo dc cotas de e.xporiaçao de caie \
comercialização do café e um tema prio-
ntário para o presidente Bush na conver-
sa com Sarnev O governo americano
quer discutir um acordo que dê maiores
incentivos aos caíeieultores da C olômbia
como uma forma de ajudar o combate a
produção de drogas.

O Brasil, que e o maior produtor de
café. teme que a pressão dos LUA aca-
be prejudicando as exportações brasi-
leiras. O presidente da Colômbia, Vir-
cilio Barco, escreveu recentemente ao
presidente Bush pedindo que os Esia-
dos Unidos promovam negociações pa-
ra um acordo fixando preços e novas
cotas de exportação de cale O antigo
acordo, que estabelecia uma cota anual
de IS ni lhòes dc sacas para o Brasil e S
milhòe> para a ( olombia. loi rompido
em Julho por falta dc consenso entre os
países produtores. Antes do encontro
com Bush. Sarnev abrirá oficialmente, ás
lOh, a 44' assembléia geral da ONL.
onde falará da divida externa c rebaterá
as criticas internacionais na polemica da
destruição da Amazônia

Brizolist as do

Sul apertam a

mão tle Freire
POR 10 \| I GRI O cai dldaio

do PCB. á Presidência da República. Ro-
berto I reire. fez ontem uma caminha-
da pelo Brique da Redenção, cm Porto
Alegre, uma feira de artesanato e an-
tv iidades e tradicional ponto de en-
contró aos domingos p<.-!a manhã, pa-
rando vai .ts vezes para cumprimentos,
abraços e assinatura de auiógralos. em
su t maioria para crianças e mulherev
que insistiam em beija-lo, sob *> olhar
vigilante dc sua mulher Leticia. Ao pas-
>ai por militantes de uma banca dc pro-
paganda de Leonel Brizola. freire nao
hesitou em cumprimentá-los e aplaudi-
lo-., gesto imitado pelos militantes pede-
tisias

Sem esconder o entusiasmo pelo crês-
cimento nas pesquisas, como a publicada
pela revista Isto <. que lhe confere 4..»'.-o
das intenções de voto, Freire comentou
que "o socialismo passou a ser uma al-
ternaliva de mudança, num processo
eleitoral com componentes emocionais
dc uma sociedade civil nao organizada,
os mesmos fatores que fazem alguns elei-
tores crer que Collor de Mello represen-
•ai i mudanças O candidato comunista
reconheceu que. para absoner o eres-
cimento na campanha, o desafio do
l'< B "è transformar seus 120 mil filia-
d •* em militantes ativos e reci "ei os
novos liliados

I reire reuniu 300 pessoas junto u uni
palanque no Brique da Redenção e di^-
se que ate pouco, tempo atras, as pes-
soas tinham medo de ouvir um coinu-
r. sta "Agora podemos dizer que somos
patriotase queremos a democracia com
oportunidades iguais para todos . disse

I reire

STF quer ou rir

Sarnev sobre

CPI arquivada

Bit \SÍI I \ O presidente JoscSar-
neve os ministros Antônio Carlos Ma-
galhães (Comunicações). Mailson da
Nóbrega tl a/enda). João Batista de
Abreu (Planejamento), José Ronaldo
11 ranspom;s) serào convidados a sc ma-
infestar, dentro de 10 dias. sobre o
arquivamento da ( l'I da C orrujxao, no
processo víe julgamento de mandado de
segurança examinado pelo Supremo I ri-
bünal Federal está semana

Segundo o relator, ministro Sepúl-
veda Pertence, o mandado pretende rca-
\i\ar a ( I1! que investigava casos de
corrupção no governo e loi arquiva-
da sem concluir o trabalho. Também
deverão ser convocados o ex-ministro
da Seplan, \nibal Icixeira, c o minis-
fro da Justiça Sa . Ramos Sepiilve-
da disse que. antes de decidir sobre" o
arquivamento ou nao da (IM. o Sll*
resolveu ouvir os acusados que, entre-
tanto, podem se recusar a prestar de-
claraçòes. De qualquer maneira, o lu-
bunal julgará o mérito da petição e
ilará seu parecei cm. no máximo. 20
d as.

\ CPI da < orrupçào concluiu seu
relatório no dia 30 de novembro de
I«Ivs depois de 1" meses e Ml dias dc
atividades, tendo sido ouvidos 58 de-
poentes. No total, a CPI produziu um
processo de 2.Í wlumes e II n SOO
paginas. concluindo pelo indicianiemo
de 2" pessoas. Mas. quando o presidem
te Saniey 1 • -i ao 1 -pao, o presi lente da
Câmara, Paes de Andrade, ocupou in-
terinamente a Presidência da K pub i-
ca e Sua saca na Câmara passou a
Inoccncio de Oliveira (PEL-PE). que
decidiu arquivar a C. PI da Corrupção

Recife dd recepção

con sagra do ra a Afif

mcrcadc CCOi ia! üe m MuO.

Marcelo l'iinti s

RI C II 1 Quarenta e cinco dias
depois de ter visitado o Recife e experi-
mci: ido uma recepção fria e sem respal*
do popular.¦ candidato a Presidência da
República pelo PL. Guilherme Afil Ho-
mingos. o >1 surpreendido, ontem, . m
uma verdadeira consagração nesta capi-
tal Com apoio do empresário Josc Mu-
cio Monteiro — candidato a governador
de Pernambuco pelo PEL em ll'S(i —, do
ex-senador ( id Sampaio e de b".i parle
da militãncia do PEL-Jovem, ele purtici-
pou de carreata pela Praia de B -a \ ia-
gem. inaugurou um comitê em plena
praia, desfilou em carro aberto pelas rua-,
da Zona Sul e foi saudado com entusias-
mo. Depois, fez comício em Abreu e
Lima (Grande Recife) e Caruaru, a noi-
te

Afil chegou ao Recife com quatro
horas de atraso, devido a problemas
com o i itínho que o trouxe dc São
Paulo Mesmo assim, as quase 500 pes-
sii.is que foram ao Aeroporto dos Gua-
rara pes espera-lo nao arredaram pe
Quando o avião aterrissou, todos mva-
diram a pista, provocando protestos dos
funcionários da Infraero que, em uio,
tentavam esva/iar .i pista. O candidato
do PI foi carregado nos braços, enquan-
to uma orquestra dc írevo tocava músi-
cas do carnaval de Pernambuco e jingks
da campanha liberal

"Recife está confirmando iodas as
minhas previsões, mas nao posso dei-
xar de ficar um pouco surpreso com a
rapidez com que tudo sem aconteceu-
do", disse Afif, que. segundo informou,
inaugurou, esta semana, uma nota fa-
se iia campanha, voltada para os seio-
res mais populares Ate então, ele con-
centrava sua atuação junto aos que
iliama "formadores de opinião", dei-
tores situados na> classes A e B I s-
tao aparecendo os \otos escondidos, os
indecisos estão começando a *>e mani*
festar. e com isso a tendência e nos-
candidatura crescer muíio mais dts-

s Jf «rv™———

Susto \ carreata de Atil cm Uoa
Viagem foi acompanhada por mais de
300 automóveis, ciik.i carros de som,
um ônibus c um caminhão. I m cima
de um ônibus. Afif não parava de ace-
nar e receber cumprimenteis vindos das
janelas dos cdihcios 's,! entrada d»i A\c-
n.cia Barão dc Souza Leão, um peq-acno
susi> i o veiculo que levava o candidato e
os políticos que o acompanhavam ia
tombando, devido ao excesso dc lotação.
I oi preciso que os organizadores paras-
sem a caravana c tirassem metade do
p

No Recife, já esperava Afif. o Sena-
dor Jori.-i Uornhausen (PI I Sl l O can-
d ida lo do PI colheu adesões no teireno
do IM 1 Além de José Nlticio  que.
apesar de estar sem partido, lidera im-
portante facção pelelísia, a começar pelo
setoi io',em — estavam a esperá-lo al-
guro di-s Begrantes do •hitl político do
senador N1»irco Maciel, como <¦» governa-
dor de Roraima, Romero Juca 1 ilho. e o
e\-secretario-ueral do Ministério da
Educação, Aluisio Sotero. 1 nire os em-
presa rios. a adesão do ex-presidente da

I ederação das Indústrias de Pernambu-
co (I icpe), Gustavo Queiroz, c a mais
importante, e uma ponte para simpati-
/antes entre os empresários do setor ca-
navieíro Sexta-feira a noite, Jorge Bor-
nhausen cncontrou-se com Maciel e com
o ex-governador Gustavo Krauss.' l aia-
mos sobre possíveis apoios no segundo
turno", revelou Bornhauscn.

I.m termos parlamentares. Afif con-
ia no estado com dois deputados esta-
duaís do PDC — um deles. Severino
Cavalcanti, que ganhou notoriedade em
19"?K. quando pediu, e conseguiu, a ex-

piilsao do pais do padre italiano Vi-
tor Miracapillo — 20 vereadores c um

perfeito. Pelo lado do PL, dois verea-
dor es no ¦ Recite, < no mierioi; cd s

per festos.

Pesquisa põe

o candidato

do PL em 3"

BRASÍLIA Nos 
próximos

li) ditis. o candidato do PL :i
l'rcsidcnci.i d;t República. Gui-
iherme \'l! D vingo*, cm con-
centrar todos os assessores da
, ampanha na tarei.i de c> msolukir

crescimento de seu nome nu pes-
quisa sobre intenção de coto feita
pt 'a re\i*ut Istol Senhor, que o
situou em terceiro lugar. Um as-
sessor político da campanha
anunciou t/ue o partido espera,
com a divulgação intensa do pro-
cr.mu de governo no horário de
['itip.ic.ahla gratuita, superar

eoncl Bri/ola nas pesquisas des-
li senunu

Durante ./s reuniões de avalia-
i'.íi> realicitdas no llm de semana
et}) Hrnsihn, o statT do cniulidjio
ilo Partido l iberal resumiu este
momento </a succssjo dc lornn
l,i\ora\e! u \tii Segundo um in-
tecrante da equipe. 1'ernando
Collor de Mello cresceu com o
i o/o emocional dado ao 'caça-
dor t/e nuirujjs . sonuido no \oto
unii-lirt/ola Por <•cr o candidato
mais próximo, tinha chances de
derrotà-lo i medida que outro
candidato se aproxima de Hri/ola.
os eleitores \ihem. argumenta o
assessor, que existe tuna opção
para dcrroli-Io que nào seju o
( ollor.

\.t estratégia destinada a cris-
tali/ar seu crescimento. Mil', se-
gundo seu assessor, deve conti-
d u a r d c > c o n h c c e n d o o s
adversários e as criticas ,i sua
atuação na Constituinte Aos que
o acusarem de haver votado con-
tra os interesses dos trabalhado-
res. dirá apenas "Minha atuação
só não agradou aos que agora
estão perdendo terreno" Aos que
lembrarem sua ausência durante
as votações dc interesse dos de-
fícientes, explicara "Sai porque se
vot.na a criação de uma pensão
para os deficientes, trutãndo-os
como inválidos."
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l-nixn com o nome <h' I tilo pesu 60 i/iulos

Alpiniátas (losaílam o

TKE e ])õeni faixa de

Lula 110 Morro da l rca

Quatro alpinistas escalaram ontem o Morro da l rca com
60kg de tecido e estenderam uma faixa de 40m de com-
primento por 7,5ni de largura com o nome com que e mais
conhecido o candidato do l'l a presidente da Rcpúbli-
ca. Luís Inácio Lula da Silva. Nem o calor de 3S.S graus
impediu os alpinistas de ficar durante sete horas pendu-
rados na encosta do Morro, abrindo a faixa com a inscrição
/ ula, com letras escritas na vertical.

A faixa, no éni.mn quase provocou a prisão do enge-
ni-eiro I >p.:e li;'!.:, eandídatõ a prefeitura do Rio de .la-
neiro pelo PI em I'>sk Binar foi autuado em flagrante pelo
coordenador de apoio operacional c jurídico do IRE, Paulo
Araújo, que chegou a Praia Vermelha acompanhado por cin-
co policiais m:':lares. Min paiamo c duas viaturas do 1RL.
Secundo Paulo Araújo. Bíttar desrespeitou o artigo 347 do
Codieo Eleitoral. "Como representante do PT. ele ê respon-
sávcl solidário e . siá de ¦ ibedecétldo a uma ordem legal de um
funcionário público", disse Araújo.

Para temar livrar Binar do flagrante, a deputada estadual
Jandíra Eeghali c o deputado federal Edmilson Valentim,
ambos dp Pt do B. tiveram que caminhar ate a base do
M -no d : I rca para provar que estavam fazendo o possível
para retirar a propac.u da e cumprir a lei. que proíbe colocar

iblico O I RI fixou o prazo de 72
retitada. mas os representantes da

t. PI. PC do B e PSB, afirmaram que

.'.o : em logradoup
horas par . a laiv.
cohgaçãoique apoia
vão ictira-la em 4S li

\pesar de ichai
Paulo Araúio disse

odigo eleitora! "arcaico e Caduco",
a legislação foi formulada pelos

partidos políticos cm !%5 e que. ate hoje, nenhum partido
tentou modificá-la: "Foi feita uma portaria para regularizara
propaganda eleitoral no município do Rio de Janeiro e todos
os partidos assinaram que não tinham nada a se opor. Logo,
são signatários." Edmilson Valentim afirmou ter parti-
d pado de todos os acordos sem ter concordado com proibi-
çòes "Tentamos ei íbii ipenas. os abusos econômicos

\ desculpa usada por Bittar foi que a faixa teria sido uma
manobra do candidato do l'RN. Fernando Collor de Mello,
ou do candi iaio' do PD"!. I eoncl Brizoi i. para prejudicar a
campanha o. Lula.

'—I Nem o cooper afasta o juiz Paulo t èsar Salomão da
fiscalização da propaganda eleitoral. \o se deparar, on-

(em, em < opaealiana. com uma pequena passeata tle simpati-
/.mies do PD I, o juiz percebeu que havia uma faixa
acima do limite permitido |K'lo I RE. que é de Im de cumpri-
mento por 1.5 de largura, para faixas móveis, e eneanii-
nhou dois militantes para a Polícia Federal. Os militantes.
Marco Antônio Rui/1 Sandro Sabino ^a. foram autuados em
flagrante pO" delegado Paulo Maurício Wholfo, por infrin-
girem o ar ligo M7 do ( ódigo Eleitoral, que limita as ditnen-
soes das faixas utilizadas na propaganda eleitoral, t ada
um teve que pagar fiança de N( YS 10/,00.
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JORNAL DO BRASILu y ivíi iv v/ na^nn,

Gollor troca comando de 
programa para 

enfrentar Afif

_ , .. Campos. RJ — Gustavo Mu anda V-,
BELO HORIZONTE—Em reunião com .Ca.H.0?,^.n9,r.'a,, .,,?/J.°/8/ FcStíl Hcl DI cK, tl„ - Em reunião com

seus assessores na sede do Sistema Salesiano
de Vidco, nesta capital, durante toda a tarde
de ontem, o candidato do PRN à Presidência;
Fernando Collor de Mello, decidiu mudar
profundamente a sua campanha, numa tenta-
tiva de conter sua queda nas pesquisas de
opinião A partir de hoje. seu programa no
horário eleitoral gratuito será mais agressivo e
devera mudar radicalmente a partir de sexta-
feira, mostrando um "Collor aguerrido", se-
gundo anunciou o deputado federal llelio
Costa

( ollor decidiu também centrai sua campa-
nha cn Minas Gerais, segundo maior eleito-
lado do pais. depois de São Paulo, para con-
ter o crescimento do adversário Guilherme
Afif Domingos (PL), que o ultrapassou na
preferência do eleitorado mineiro, de acordo
com .! mais recente pesquisa do DataFolha.
Fernat 1d Collor virá a Minas duas vezes por
semana, e pretende promover sua candidatura
através de comícios e carreatas em todo o
estado, seguindo programarão que deverá es-
tar pronta ainda hoje.

Desde ontem, assumiu o comando da
programação eleitoral do candidato do PRN
um ciT.suihd formado por Hélio Costa, os
jon ,i ' :s Bclisa Ribeiro e Jiica Colágrossi. e
o publicitário Roberto Medina Os quatro
inspev naram a gravação de uin programa
p,(t i t) ' orário do TSI feita por Collor no

SS\'. função que deverão exercer
'a! da campanha O óbjeüvo. secundo

-m. è mostrar Collor inâis próximo
e agressivo como nos comícios, os

assarão a ser mostrados obrigatória-
na programação diária do PRN no
na telèv isào"F.rro trágico" — "Daqui para fren-

te, \.r - bater em quem bater em nós. Quem
leva", üvisou Hclio C osla, anunciando

o ttov tom da campanha de Collor O alvo
principal cio candidato do PRN será seu ad-
sers ¦' l'l . Afif Domingos, que eje^eu.
sveamv as pesquisas, na preleréncia das cias-
ses A e B. enquanto Collor perdeu pontos
nessas duas faixas. "Foi um erro trágico Col-
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lor áüsentar-se de Minas
Costa.

Para o deputado dp PRN. existe um
coniplò cujo objetivo seria substituir C o'lor;
que ele define como "um candidato que vem
d.in forças populares, por Aht.
classes privilegiadas" Dando um exemplo do
combate que Collor passara a dar a -Vi', o
deputado disse estranhar que "ninguém tenha
falado ainda que cm 1984 Afif Içvantava di-
nheiro para a campanha de Paulo Maluf. para
combater Tancredo Neves Segundo llelio
Costa, o cresci mérito de \lif tirando voios
de Collor beneficia Leonel Brizola (PDT),
Luis Inácio Lula da Silva (PT)e Mario ( ovas
(PSDB).

suai Studio

Collor rcffgtiti i'm Campos a sua pronwssa <li' combater o,s marajás

PRN faz comício para 10 mil em Campos
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CAMPOS. RJ O candidato do PRN a gresiden-
cia da República, Fernando Collor dc Mello, visitou,
sábado passado, o Norte Fluminense, e fez discurso
para o novo. grande parte proveniente de outras
regiões do estado; que chegou a Campos, município
de 4(10 mil habitantes, em 65 ônibus de turismo c
compôs a multidão de 10 mil pessoas uue participa?
ratu do comició na cidade 1 ram moradores dc Niie-
rói. da Baixada Fluminense e do subúrbio do Rio,
que aceitaram o convite de cabos eleitorais para lazer
parte de uma excursão com tudo pago pelos patroa-
nadores. I les cunharam tickcts restaurante e. soinen-
te no Posto rlexa. consumiram tres mil qucnti-
nhas.

Collor não conseguiu entusiasmar o eleitorado no
reduto brizolista de Campos, onde foram colocados a
disposição do publico, gratuitamente, cem ônibus
municipais, segundo o coordenador da campanha do
PRN na região, Rockefelfer Lima, suplente de sem
dor pelo PFL. Fm Itaperuna. município de 120 mil
habitantes, o candidato não atraiu mais uue mil
pessoas para o seu comício na Praça Getúho \ argas,
a principal da cidade. Fie também visitou llotn Jesus
de Itabapoana c discursou para cerca de 1.500 mora-
dores.

Precaução Fm Campos, o discurso dc 15
minutos do candidato do PRN loi precedido de uma
programação de uma semana, quando foram distri-
fluidos panfletos na cidade c armado um palanque dc
300 metrôs quadrados na Praça São Salvador No
sábado, o S° BPM mobilizou 330 homens para poli-
ciar a cidade, colocou três tropas de choque nas ruas.
uma de plantão do quartel c instalou uma base dc
operações na praça para evitar conflitos entre bri/o-
listas e coílòristas.

A 300 metros da Praça São Salvador, no Parque
Alberto Sampaio, policiado por 250 guardas muniei-

t
ais, cerca de mil pessoas assistiam ao 1 Festival dc
iiúsica Popular, promovido pelo governo do prefeito

Arithonv Ciarotinho (PDT) uue. na véspera, demiti-
ciara que os coílòristas simulariam um conflito. Sc-
gundo cie. adeptos do Collor iriam agredir o canai-
dato do PRN e para pôr a culpa nos brgòlistas

Apesar de algumas pessoas gritarem o nome de
Brizola na Praça São Salvador, nao houve conflitos
durante o comício do PRN em Campos, que come-
çou as 21 h30, quando Collor chegou acompanhado
de seus seguranças e ouviu o discurso de Rockefcllcr

I ;ma. suplente dc senador do PFL graças aos
55 mil votos obtidos na região:

Fie nasceu nesse estado, teve seu umbigo enter-
rado nessa estado e governou Alagoas onde seu pai
fez carreira de homem publico disse Rockefeller
ao apresentar o candidato do PRN para o público,
enquanto logos dc artificio coloriam a noite da cida-
de

Frágil Com a mesma proposta que delcndera
nos palanques de Itaperuna c Bom Jesus de ltaha-
poana lutar,contra os marajás .Collor. começou
seu discurso em Campos as 2!h40 Fie prometeu
diversificar a economia do município, caso seja elei-
to, c disse que já cumprira seu objetivo em Alagoas e.
açora, precisava do apoio do povo para outra mis-
são.

Minha candidatura e fracil e, por isso. peço
não mc deixem só nessa caminhada Eu preciso dc
vocês gritou Collor ao encerrar seu discurso as
21h55. quando, de mãos dadas com outros politi-
cos presentes no palanque, começou a cantar o Hino
Nacional.

Na sua rápida passagem pelo Norte Fluminense,
Collor não conseguiu adesões importantes. Nenhum
dos prefeitos das 14 cidades da região compareceu ao
comício do candidato do PRN

praçí
não teve briga

Com barracas para venda de chur-
rasquinho, maçã do amor, pipoca,
milho cozido, batata Irita, cocada,
caldo de cana. sorvete, cerveja e até
cachaça, o comício de Fernando Col-
lor na Praça São Salvador, cm Cani-

pos (Norte Fluminense), foi uma típi-
ca festa do interior, onde, além do
candidato do PRN. havia outra atia-

çào: a cantora Adriana, que deu au-
togralbs. cantou seus sucessos c to-
mou conta do palanque quando os

políticos foram embora.
Algumas barracas vendiam, além

dc comida c bebida, a candidatura de
Leonel Brizola e ostentavam plásticos
com o nome do candidato do PD1.
mas seus proprietários nao foram
molestados pelos adeptos dc Collor
Na praça, o clima era dc festa ate
mesmo na Basílica Menor do Santís-
simo Salvador, que eslava lotada du-
rante o comício. Enquanto os politi-
cos discursavam, Túlio Machado e
Cristtanc Chaves Nascentes se casa-
vant cm comunhão de bens e separa-
çào de idéias: ele vai votar em Lula;
ela. em Afif.

Festa No lado da igreja, havia
uma tropa de choque para evitar
qualquer confino, mas todo o apara-
to policial so teve trabalho para sepa-
rar uma briga dc dois bêbados — e
havia muitos na cidade: os bares esta-
vam lotados e as ruas cheias de \isi-
tantos, como o cobrador lvanir da
Silva Vieira que. junto com sua mu-
lher, Cristina Marques Vieira, apro-
veítou a oferta de um cabo eleitoral e
embarcou em Niterói para uma ex-
cursão a Campos com tudo pago,
inclusive a alimentação

Comerciantes como a vendedora
Rute Tavares, que em sua carrocinha

com um adesivo de Brizola
vendia churros aos participantes do
comició) gostou da festa, que lhe ga-
rantiu um lucro extra durante o ato
político que levou 10 mil pessoas a
Praça São Salvador. Depois do> dis-
cursos, rapazes e moças conversavam
e casais namoravam, enquanto ou-
viam as músicas de Adriana.

Candidato justifica as mudanças

¦

I) ii i d ato du PRN passou todo o
i o. ontem em Belo Horizonte, m.is procu-
u se esconder da imprensa. A reunião com
a equipe, na sede do Sistema Salesiano de
,U>>.' "io foi di\.. . . Ja poi sua assessoria de

r.ipje! qt.e alegou desc ahecer a pu
;ença do candidato na cidade. Collor transfc-

ao vice-presidente do PRN. deputado Hè-
( i missão de divulgar as mud.m, %

'..'."sua campa ha I m eiitrcv.si •. o candidato
.: >u distarçai -ua pi ocupação .om a q;;c-

t sm preferência do eleitorado nas gtan-
des cidades, registrada desde o inicio da pro-
cjamaçâo gratuita do 1 SE e justificou as

' 1< >!l!k 1',1 'Cs
(i programa não estava cor" a . ímcIc-

risiica da campanha, íjuc e a energia, a vibra-
oniundéricia e a força I stava faltando

\.sío, talvez pelo fato de não ler muito tempo
para :.vr as gravações que deveriam ter sido

realizadas disse Collor. garantindo que a
reunião de ontem estava programada desde o
inicio do horário gratuito na IV e no rádio.
Secundo C ollor, as niod11ícai,oes no progra*
ma não foram motivadas por sua queda nas
pesquisas.

I le carantm também que não está prcoeu-
pado com o crescimento de Afif. "Não tenho
preocupação com relação a nenhum cândida-
to", disse explicando que um dos princípios
da sua candidatura c preocupar-se apenas
com ele próprio e esquecer os adversários,
contradizendo o deputado Hélio Costa, que
prometeu cjue o eahdidato do PRN batera
forte em quem o atacar Segundo ( ollor, a
intensificação de sua campanha em Minas
não significa nenhuma mudança

Vamos continuar cumprindo a progra-
maçã o em todos os estados, sem nenhuma
mudança dc rumo na estratégia traçada ini-
cialmente disse Collor.

fr 
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patrões.

Júnia já não reina mais em Minas

Trombadas com o senador Itamar Franco
nem cita. nos cartazes de propa-

¦id.t que imprime sobre a candidatura ( ol-
- farão com que a vice-governadoia Jutua

artse deixe de reinar sozinha na coordena-
d da campanha de Collor em Minas. Ula
a iformada hoje. em reunião que se reali-

> l"h no Hotel dei Rey. que terá de
a dividir a coordenado regional da
iha com o candidato a vice, o seiiadoi

• earantiu ontem o vice-presidente i i-
d do PRN, deputado federal mineiro Hé-

( -ia. depois de participai da reunião da
mia nacional da campanha mm I ernando

• nestacapit.il
J ,::a. que nao esteve na reunião, ainda

;-a. anteontem a noite, as noticias de
, perderia a coordenação da campanha de
'!!'•! em Minas "Isto e conversa plantada
,. !' i Costa, que há dois meses se lançou

ao co ver no de Minas 1 eiumeira. e
rica de arraial", desprezou a viee-governa-
i ; .. ic e candidata ao governo em 1990

a. r,o entanto, não poupou ataques a l a-
1 íc sumiu de Minas, desde Z2 de agos-

t ào tem dado nenhuma contribuição

;sar

para a campanha, não vai as reuniões, não
recebe deputados que querem collonr. e fica
sò dando tipitis" atacou Júnia

Mas. foi exatamente no dia 22 de agosto,
quando Collor e Itamar estiveram em Minas,
para participar da inauguração de comitês em
Belo Horizonte, e de um comício em Sete La-
goas. progran.ado por Junia. que ficou claro o
mal estar entre o senador e a viee-governado-
ra Júnia distribuiu tart ¦ material de campa-
nha. com os dízeres "Collor c Júnia . aò
invés do nome do candidato .1 wce, Itamar.
"Júnia collorè Minas" era a frase presente
também na propaganda, que nem de longe
lembras d a existência Itamar Nervoso, ao
responder sobre o assunto, naquele dia. o
senador foi grosseiro com repórteres, deixam
do clara sua irritação Junta negou que tenha
problemas com Itamar e até assegura que eles
convivem muito bem Mas adiniliu que recla-
mou da ausência dele em Minas ao irmão de
F ernando Collor. Leopoldo, com quem sc cn-
controu na semana passada I assegurou que
continuara sozinha coordenando a campanha
e que Itamar ale lhe prometeu que estará mais
presente aqui

No 

início dc 1988,
os 900 traba-

lhadores da Companhia
Brasileira do Cobre, em
Minas de Camaquã. RS.

viviam uma nervosa
expectativa: ou um grupo

privado comprava a cm-

presa, então sob controle da

BNDESPAR, ou cia seria

mais uma vez fechada.
Mas nem sc pensava

nesta segunda hipótese.

Porque o BNDES tinha

Vilson l:ranzrru)in, José L Reisch/, Gilberto
Aí. A\üller, Luiz P. Pavão, Nelsir A. Zonta,

Eurípuiei C. Leal, Jorge A. Bertnejo,
Henrique Anawatc e Nilson T. Dorneles,

Eles representam um grupo de 408
trabalhadores que um dia tiveram de
escolher: ou perdiam seus empregos

ou compravam a empresa.

11^

ser controlada pela
BNDESPAR para passar
ao controle dc seus

próprios trabalhadores.
A primeira prestação

foi paga com um emprésti-
mo obtido pela Bom jardim
no Banco Meridional.

Logo no primeiro
dia da troca de dono,
a produtividade da CBC
cresceu em 23%. Um

plano de cargos c salários
foi elaborado pela nova

JB

Idéias

Cs 1'rvros,
os autores,
cs tendéncics
culturais.
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ELEMENTARE
SUA EMPRESA MO LUGAR CERTO NA HORA CERTA.

João Saldanha.
O bot^-popo voixo o toqu« ó*i boio
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deixado a empresa em tão boas condições, que não seria administração para corrigir as derasagens que tinham

difícil aparecer um comprador. ocorrido. Com -408 donos acostumados a trabalhar como

Em 21 de outubro daquele ano, dia do leilão público
das ações na Bolsa dc Valores, aconteceu o que ninguém

esperava: nenhuma da^ diversas empresas pré-qualificadas
apareceu para comprar a CBC.

E agora? 900 famílias iam perder sua fonte

dc sustento ?
Eoi então que começou a ser escrita uma das

histórias mais bonitas de que o BNDES já participou.
Os próprios trabalhadores da CBC decidiram, por
sugestão do BNDES, assumir a empresa.

Reunidos cm assembléia, discutiram a possibilidade
de comprarem as ações. 408 toparam na hora. O BNDES

sc dispôs a dar toda a ajuda necessária. Os trabalhadores,

então, fundaram uma empresa para representá-los;

a Bom Jardim S.A.

Em 20 de março dc 1989. a CBC deixou de

empregados, a CBC passou 
a ser uma nova empresa.

Produtiva, eficiente, lucrativa.

O negócio vai tão bem que hoje, setembro dc 89,

parcelas aa compra que só venceriam em janeiro dc

90 já estão pagas.
Quando sc diz ouc as privatizações do BNDES

beneficiam os grandes grupos, no caso da CBC isso

c verdade: foi um grande grupo dc 408 trabalhadores

que assumiu o controle da empresa.

Desenvolvimento econômico e social é isso.

SISTEMA BNDESjdesJF

BNDES
I INAMl
BNDESPAR
SffftJMj df PUfmjmrnl'.
r Coordenai'. - SI PI

BASCO MCIO VAI DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [ SOCIAL
S, ssn rHimr t n»>\vn (nmpmmtsso
GOVERNO FEDERAL
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Trabalho substitui pena 
de 

prisãoSão Paulo — Murilo Menon JL JL

Condenados prestam
serviços em vez

de ir paru cadeia

l asconcclos Quadros

SÃO 
PAULO — Sempre carente

de recursos para contratar pes-
soai. a Prefeitura de São Paulo ganhou
um efetivo de mão-de-obra que será
ampliado de acordo com os índices de
criminalidade. Por sua vez. o Judiciário
paulista, com problemas como a super-
lotação dos presídios, encontrou uma
forma de livrar-se da incômoda tarefa
de mandar para a cadeia criminosos
primários, lissessão os primeiros rcsul-
lados de um convênio firmado no mês
passado entre a prefeitura e a Justiça,
que permite ás secretarias municipais a
utilizaçãò na prestação de serviços a
comunidade, sem qualquer ônus, de
uma média mensal de 100 condenados,
cujas sentenças chegam a Vara de I xe-
cuçòes Penais.

A iniciativa, que partiu do juiz cor-
regedor da Vara de Execuções Penais.
José Galvào Bruno, \ .n dar ,t prefeito-
ra a oportunidade de usar por ano um
mini mo de 1.200 condenados, que
cumprirão jornada semanal de oito lio-
ras durante 12 meses seguidos, distri-
huida de segunda a sexta-feira, finais
de semana ou feriados Hssa mao-de-o-
bra será aproveitada em funções com-
patíveis com a profissão do condena-
do.

01
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Marro arquiva Jichas

Liberdade — A prestação de
serviços à comunidade está sendo im-
posta pela Justiça em substituição à
aplicação da pena privativa da liberda-
de Esses sentenciados, mesmo sendo
primários, seriam condenados, e possi-
\cimente ingressariam no sistema car-
cerário em regime fechado, pela pratica
de crimes leves, como furto, atropela-
mento acidental, falta de habilitação
para dirigir, calunia, injuria, difama-
ção. invasão de domicilio ou violação
de correspondência, perturbação do
trabalho ou do sossego alheio, charla-
tanisfno e vandalismo, entre outros.

\ decisão da Justiça paulista res-
trince-se, entretanto, a condenado'-

sem periculosidade. que sejam prima-
rios ê que tenham recebido pena de
prisão de até um ano. Quando o juiz
José Galvào Bruno propôs á prefeitura
o aproveitamento dos condenados, a
media mensal de sentenças recebidas
pela Vara de Execuções Penais era de
50. Hoje, dois meses depois, o número
subiu para 100. Para aproveitar essa
mão-de-obra. a Assessoria Jurídica da
Secretaria do Bem-Estar Social (Sebes)
— que faz a triagem do pessoal, com
auxilio de psicólogos — criou o Pro-
grama de Alocação em setores como
esporte, finanças, ádniinistraçao, servi-
ço funerário, saúde c na própria Sebes,
onde chegam por dia três a quatro
pessoas.

"A longo prazo não ha dúvida de
que a tendência e aumentar o numero
de condenações", diz o juiz Galvao
Bruiio. Ele espera que o convênio fir-
mado entre a Vara de Execuções e a
prefeitura se torne uma medida institu-
ciorial permanente, independente de
quem seja o próximo prefeito ou a que
partido pertença 

"l sse convênio esta
acima de qualquer ideologia . afirma o
luiz. ressaltando, entretanto, que o i'l
da prefeita Úuiza Erundina acredita na
recuperação do condenado através des-
se tipo de punição. 

"O convênio vai de
encontro á filosofia do l'I . diz o juiz.
que ouviu elogios da prefeita no dia em
que o convênio foi lirmado. "Ela me
disse que estava muito feliz em poder
colaborar", conta.

Legislação — A decisão da \ a-
ra de Execuções Penais baseia-se num

Juiz aplica penas brandas há 10 anos

dispositivo da legislação que traia do
sursis, a permissão para que o reu pri-
mário cumpra a pena cm liberdade.
Modificada em S5, a lei obriga a con-
denação. mas dá á Justiça o direito de
sentenciar esses criminosos a prestar
serviços á comunidade. "Não tem sen-
tido mandar para a penitenciária uma
pessoa que praticou um crime leve. Lá
ela não vai se recuperar, ao contrário",
afirma o juiz Galvào Bruno.

O vendedor de bolachas Marco An-
tônio Ferreira de Moraes, de anos,
casado, pai de dois filhos, esla se bene-
ficiando do convênio há um mês To-
das as segundas-feiras, ele trabalha na
Secretaria de Finanças, no Centro de
São Paulo, onde cumpre jornada de
oito horas, arquivando ficas para a
prefeitura. Daqui a um ano. Marco
terá trabalhado sem remuneração 3S4
horas Em compensação, estará quite
com a Justiça, que o condenou a dois
anos de reclusão por furtar uma pape-
lana 110 Centro da cidade.

Nos outros dias da semana. Marco
vende suas bolachas na periferia, le-
\ amando quase NGzS 2 mil mensais."Não sou ladrão e não me vejo como
ladrão. So quero cumprir a pena e
continuar vendendo bolachas para mi---
tentar minha família", diz. lembrando
que quando furtou estava casado ha
seis meses e passava por dificuldades
financeiras. Mas reconhece o erro e
lembra que desde garoto fazia carretos."O furto foi um vacilo", argumenta,
dizendo que seu objetivo agora e con-
quístar a estabilidade financeira

Sâo Paulo — Jor,ô Carlos Brasil

Pioneiro na aplicação de penas
brandas em São Paulo, o juiz Díomar
Àckel Filho, titular da 2J \ ara Criminal
do Fórum Regional de ltaqúera, na
Zona Leste, há 10 anos coleciona uma
serie de sentenças curiosas, algumas im-
postas com o objetivo de promover a
reabilitação dos condenados. l'm estu-
dante, que em 1979 se envolveu num
acidente de carros que provocou a
morte de duas moças, foi obrigado a
visitar, durante um ano, de 15 em 15
dias, todos os hospitais da região do
ABC paulista, para fazer entrevistas
com doentes acidentados e depois ápre-
sentar relatórios a justiça."É mais lógico dar uma terapia ocu-

pacional do que uma sentença de seis prisão por atentado ao pudor, a pena
meses com direito a sursis. O òrimino- foi transformada em prestação de ser-
so ficaria impune. \ punição e neces- viços justamenté num órgão de prote-
sária e esie tipo de sentença permite ção a mulher
um aprendizado que vai reeduca-lo
argumenta o juiz. que continua profe-
rindo sentenças semelhantes no l o-
rum de ltaqúera, onde recebe uma me-
dia diária de oito réus.

Recentemente, o juiz Ackcl I ilho
determinou que o vigilante I.urípedes
lrincu de Jesus trabalhasse na 1' Dele-
gacia da Mulher, prestando serviços
gerais. Em novembro do ano passado,
depois de uma contenda sem sucesso,
ele ofendeu com palavrões Rita de
Cássia Velloso Condenado a 15 dias de

Nas delegacias de mulheres da Zona
Leste existem atualmente cerca de 40
homens condenados a prestar o mesmo
tipo de serviço, a maioria por ler es-
pancado mulher e filhos. Pena seme-
lhante o juiz impôs ao pedreiro I dson
I.escura, condenado a trabalhar no Ser-
viço de Queimados do Hospital das
Clínicas. Edson submetia sua mulher a
seguidas sessões de tortura, amarran-
do-a numa cadeira e queimando suas

pernas com uma colher quente. (\ .Q.)
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I fábrica fechada demitiu seus 5 mil funcionários

Crise fecha fábrica

de escolas na Bahia

. M

v CO 4-
iifo iJaSsSw 4¦ HI

sai VA DOR Responsável pela
implantarão de hospitais, escolas, cre-
clies c das modernas passarelas prc-mol-
dadas, que modificaram 0 cenário urba-
nistico desla capital e estão sendo
copiadas 110 Rio de Janeiro e cm outras
cidades. .1 Fábrica de Equipamentos Co-
niúnitários (I acc), criada pela adimnis-
fração passada como proposta revolu-
cionáría, foi temporariamente fechada
pelo prefeito l ernando José (PMDB),
cm meio a uma crise provocada por irre-
gúlaridades administrativas e financeiras
que conduziram a empresa a insoKéneia.
Todos os seus 5 mil empregados foram
demitidos e a fábrica permanecerá fecha-
da. enquanto técnicos da própria prelei-
lura realizam tinia auditoria

Só com os fornecedores, .1 I acc tem
uma dívida de cerca de NC /> ') milhões,
embora em março o então presidente.
João l-ilgueiras, o /i/e. (que dirigia a
empresa desde sua iuiulaçao. na adnu-
nístração Mário Kcrtesz), tenha publica-
do ria imprensa local utn balanço, com
data de 31 de dezembro, registrando lu-
cro superior a NC zS 1 milhão. Mesmo
sem saber como os antigos diretores che-
garam a esses números, o prefeito garan-
te que o balanço e irreal. Os primeiros
levantamentos dos auditores mostram
que, em novembro último, a divida ven-
cida com os fornecedores somava NC zS
3 milhões, è havia vários titulos protesta-
dos em cartório.

Contratos — As irregularidades
não se limitam ao duvidoso balanço pu-
blicado pela direção anterior da fabrica.
Nenhum dos 5 mil empregados que ira-
balhavam na linha de produção era con-
tratado pela Faec. mas pela Engenharia e
Participações Ltda (Engep.il). que era
remunerada por todas as suas despesas,
além de um percentual variável, em fun-
ção dos seus gastos com os empregados
Só que a empresa, na prática, não tinha
qualquer responsabilidade com cs cm-
pregados, nem mesmo em distribuir os
contracheques, trabalho feito pelos !un-
cionários administrativos da própria
Faec.

O mais grave, entretanto, é que a
Ehgepal prestava esse serviço a I aec seni
ter sequer participado de qualquer con-
córréncia pública. A lieitaçao, realizada
cm 86; foi vencida por outra empresa, a
construtora é pavimentítdora Servia, que

l-ernando José não saljie por que ra-
zão — cedeu, um ano ií pois. o serviço
para a Engepar, sem a necessária abertti-
ra de novo processo licitatório."Concluímos que deveríamos rcsçin-
dir o contrato, porque poder público
não poderia continuar patrocinando ésse
descalabro, em aetrin . ••> dos serviço
que a cidade necessita ifícou o pre
leito que. por força ii'! ¦ ¦anprimcnlo d
contrato; foi obrigado a repassar para a
Engepar. só em julho, cerca de NCzS, 2
milhões.

Demissões ( i: o desde a!-' :i
toda a linha de produção de pré-mdlda-
dos estava parada pcique o- fornececk'
res se recusavam a em ai matéria-prima
sem o pagamento das faturas atrasadas
os 5 mil empregados ii: Engepar lorauí
sendo gradativamehíe reduzidos ate qiK
com a rescisão do contrato, os últimos
mil foram dispensados Com a demissài
em massa, os funcionários passaram .
feálizar manifestações diárias na porta
da fábrica e em frente à prefeitura e«:
gíndó a recóntratação pcl i I acc Os d_t-
retores da Engepar quase nunca são èn-
contrados na empresa e os demitidos não
sabem até hoje quando nem como rcccr
berão suas indcni/aç>Vs

Os problemas do prefeito em relaçao
a Faec não se limitam a questão financei-
ra. A fábrica foi implantada num terreno
pertencente ao Banco do Brasil, cedido
cm comodato. 0 contrato terminou este
ano e o banco quer o terreno de volta a
todo o custo. Se não Houver um acordo
com os dirigentes do Banco do Brasil, a
fábrica terá que sei reconstruída cm ou-
tro local, ocasionando um prejuízo a pre-
feitura de milhões de dólares.

Apesar de todas a>> diliculdades.
prefeito espera recolocar a Faec em fim-
cionáménto dentro de 411 dias. tao logo
seja concluída a auditoria. Ele naodisse.
entretanto, as providências que pretende
tomar em relação aos prováveis respon-
sáveis pelas irregularidades, todos Hga-
dos ao ex-preleito Mário Kcrtesz. seu
antigo aliado e que foi o principal res-
ponsável por sua candidatura, apesar das
relações entre os dois estarem, no mo-
mérito, estremecidas "Si após o resulta-,
do da auditoria e que vou decidir o qut'
lazer em relação ao assunto", atirmou v
prefeito.

Na atuação,

Faec superou

sen modelo

Imphnuidã 
cm l''St\ .; Ifuccucj-

bou sc tornando i> cjrro-c/ictc
J.i administração Mano Kcrtesz
Idealizada pelo arquiteto João I il-
guciras, que trabalhou n.i implanta-
ção dos (icp\. no Rio de Janeiro, a
I 'aec, ao contrário da fábrica criada
pelo governo Leonel Brizola, não
limitou siu atuação ao campo edu-
cacional. \os seus três anos de exis-
têneia. saíram na sua linha de pre-
moldados de arganuissa. alem de M
escolas. I> creches, um hospital,
unia biblioteca, um mercado, um
centro comunitário, quatro ternv-
liais de passageiros de ônibus e Is
das passarelas multicoloridas

Sua implantação representou um
investimento estimado, a preços
aluais, cm V( /S milhões, dos
qu.us ,t prefeitura aplicou direta-
mente cerca de NCzS 15 milhões,
obteve V( 'zS ò0 milhões do governo
federal a fundo perdido e financiou
o restante junto a Caixa Econômica

federal e ao BSPES. com prazo de
15 anos de amortização, com '• dc
carência, .i juros de o.5 » tC ai\a
Econômical,e s.5 »(BSDLSi

\(> inaugurá-la, <' então prefeito
Mário Kcrtesz previu que a Face
seria um investimento autofinanciá-
vcl, rendendo sua produção, não
apenas á prefeitura, mas também a
outras administrações municipais..-
ao governo do estado e empresas
privadas Seus planos incluíam tam-. _
bem .i abertura de mercados para a
empresa em outros estados (fornt££<
ceu equipamento^ para Brasília 61:
f-lòrianôpolis). '"Ci *

\/.k de acordo com o atual pre?. \
sidente da fabrica. Ènio Pallazzi. a -

empresa acabou subsidiando obras-, •

p.ira a própria Prefeitura de S.tl\a-'_-%,
dor. c tamhem de varias outras dçg*
interior, alem do governo do estados**
Segundo ele. esse quadro, somado ,i *

incompetência cõm que foi gerencia- 1
da de março dc Si (quando loi fun-
dada) a 15 de junho deste ano -
(quando assumiu a nova direção).
levou a I acc ao \cu atual quadro dc \
insolvcncia

Carros oficiais vão a

leilão 
público

BRASÍLIA Anunciado há mais
dc seis meses, finalmente o Ministério
do Planejamento vai realizar o leilão
público de 153 veículos que perten-
ciam a frota única criada pelo extinto
Ministério da Administração. Marca-
do para o próximo dia 7 dc outubro,
na garagem do DNER. em Brasilia,
os veículos poderão ser vistoriados
pelos interessados a partir de segun-
da-feira Com a venda da frota, o
ministério espera recolher ao Tesouro
Nacional NCzS "('5 mil

Outros 7(1 veiculòs que pertenciam
ao serviço publico scrào leiloados no
final do mês dc outubro, ainda sem
data marcada A demora deve-se a
falta de documentação de alguns car-
ros. com registros em outros estados.

alem de multas vencidas que não lu-
viam sido pagas O preço médio dós
carros é NCzS 5 mil. O mais novo d<j|
veículos a ser leiloado e um Santana-,
ano 86. que esla cm perfeitas condi;
ções e tem valor estimado em N(
30 mil. No entanto, outros carrds
serão vendidos por preços bem accf
siveis. como uma Kombi. ano ó^.
ainda em boas condiçoes, com prei}&
estimado em NC zS 3 mil. N

Os 45 carros Okni, adquiridos peícr
ex-ministro da Administração Alue
zio Alves, não serão leiloados, conú)
havia anunciado anteriormente o Ml*
nisterio do Planejamento Os Opalat
Santana novos foram distribuídos cn-
tre os ministérios, cuja frota estaía
em pior estado. *->
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Prisão-modelo

não impede

iiça de 29fi
Depois de cavarem dois buracos

até a atingirem a tubulação de água
— por onde conseguiram chegar na
rua — , 2l) presos fugiram ontem à
noite da Penitenciária dc Segurança
Máxima de Contagem, região metro-
politana de Belo Horizonte. A fuga
foi descoberta ás 19h30 pela Polícia
Militar, que e responsável pela guar-
da do presídio. Uma tropa de choque
foi deslocada de Belo Horizonte para
Contagem para tentar recapturar os
fugitivos, informou o capitão Valdir
Costa Júnior, coordenador dc opera-
ções da PM em Minas.
Os policiais vasculharam a mata que
circunda o presidio e. até às 2lh30.
tinham conseguido recapturar dois
fugitivos. Ontem á noite, a PM ainda
não sabia informar nos nomes dos
presos que fugiram nem se entre eles
havia algum de alta periculosidade. A
Penitenciária de Segurança Máxima
dc Contagem foi inaugurada apressa-
(lamente há um ano de quatro meses
•para abrigar condenados que se re-
voltaram na Penitenciária Agrícola
iic Neves.

Concebida para ser ser uma prisão
inexpugnável; a Penitenciária de Sc-
gurança Máxima de Contagem tem
suas celas controlas por computador,
mav apesar disso, esta e a segunda
vez que ocorre uma grande fuga na-
quele presidio.

Em São Paulo. X4 presos do 32°
Distrito Policial, em Itaquera, rebela-
ram-se no final da tarde dc ontem e.
durante quinze minutos --das 17h30
as 17h45 atearam fogo nos col-
chões c quebraram as instalações das
celas da delegacia. "lilcs incendiaram
c quebraram tudo", descreveu o dele-
gado de plantão, Roberto Avino, que
chamou o corpo de Bombeiros para
combater o incêndio provocado c pe-
diu reforço policial para acabar com
a rebelião.

1 rês carros dos bombeiros foram
deslocados para c local e. segundo o
delegado Avino, cerca dc 15 viaturas
do Grupo Armado de Repressção a
Roubos a Assaltos (Garra) e da Poli-
cia Militar foram reforçar a seguran-
ça da delegacia. Segundo o delegado,
no inicio da noite de ontem a situa-
çâo já estava sob controle.

Em 27 anos th' trabalho| Ermíma viu ccnits curioso*

São Paulo lança trem

bala e agrada usuário

Morros Emílio Comes

SÂO JOSfc DO RIO PRKTO, SP —
trem cfpresso que a Ferrovia Paulista

S (Fepasa) colocou em operação no
último dia 5. entre a capital e a cidade
de São José do Rio Preto, a 441) quilo-
metros de São Paulo, já atingiu, em
teste, a fantástica velocidade de 164
quilômetros horários, batendo o recor-
de brasileiro dessa modalidade de tr.ins-
porte e. com a aplicação de recursos bem
mais modestos, chegando perto de seus
similares ultra-rápidos do Japão e d.i

rança.
Colocado num percurso convencio-

nal, 10 vezes maior do que o percorrido
nesse teste, o expresso tem chegado perto
dos 100 quilômetros horários nos pontos
mais favoráveis, e indicado que. embora
sua media ainda fique bastante próxima
dos trens convencionais, esse meio dc
transporte que se considerava absoluta-
mente caduco no Brasil, pode ser ressus-
citado no futuro proximo, com vanta-
gem para os passageiros. O segredo para
andar depressa reside na reforma dos
carros, iii> reforço dos trilhos e na redefi-
niçàq de alguns traçados das linhas. A
I epasa está apostando I SS 800 milhões
(cerca de NC/S 2" bilhões ao câmbio
oficial) em investimentos nessa possihili-
dade

Impecáveis quanto ao horário de par-
tida. dois trens expressos saem diaria-
mente as 10 horus da noite, cm sen-
tidos opostos, lia uma outra linha para
Marilia. a 452 quilômetros da capital,
lambem com partidas diarias Nu to-
tal. são 15 carros reformados pelas ofi-
cinas da I epasa depois de lies décadas
de uso \ 1 epasa está gastando NC /S
5.5 milhões para obter essas composi-

ções confortáveis e recuperar outra? 2\s
unidades

Preços ' Isso aqui melhorou da
água para o vinhó", atesia a passagei-
ra Cleilda Maria Nunes, de 20 anos. que
precisa acompanhar o pai, (Ieraldo, duas
vezes por mês em viügenó de Sao José do
Rio Prelo a São Paulo, para consultas
médicas Pobres como a imensa maioria
das pessoas c]iie ainda viaja de ocm.
Cleilda e seu pai vencem as nove horas
de viagem sentados nas poltronas, sem
sequer arriscar uma visita ao carrp-tc-
taurante. onde os preços da empre*
concessionária competem com os de
bons restaurantes mas a qualidai ¦: do
serviço é tradicionalmente' fraca

Pouca gente viu tanta diferença en-
tre as velhas composições da 1 epasa e

novo trem expresso quanto o garçom
rminio Cadanuro. encarregado de pi-

lotar entre as poltronas um carr.nno
com bebidas, sanduíches c biscoito^ c\c-
recidos aos passageiros. Jomaleiro do
trem ate 1 ^S3 e ii.irçoni depois cjue •
movimento de leitura no trem caiu a
quase nada. I rrniiiio, de j*"7 anos. t ra -
balha há 2". --empre como empregado
de concessionárias contratadas pelas
companhias ferrqyiarias.

Calejado com as idas e vindas da
política de transportes, Erminio gosta
do trem expresso, alegra-se porque não
ha passageiros viajando cm pe em lon-
cos percursos, como ocorre nas com-
posições comuns, e acha barato o pre-
ço da passagem — NCzS 26.40 contra
NÓS 21,10 do irem comum Mesmo as-
sim. ele gostaria de rever os trens do
passado, do tempo em que a segunda
classe tinha bancos de madeira e a loco-
motiva cuspia luhgem sobre os passagei-
ros __ pias a viagem tinha um ar de
romantismo que os velhos ferroviários
ainda cultivam.

Policia gaúcha

apreende carros

roubados no Rio
PORTO Al I GRE — A policia

gaúcha descobriu que uma quadrilha
dc ladrões dc carros do Rio de .lanei-
ro ja revendeu, pelo menos, 80 veicu-
los no Rio Grande do Sul e no Para-
guai. Já foram recuperados 33
iÇjtomóvcis. Segundo a polícia, a
quadrilha; composta por cinco ho-
mens. e chefiada pelo advogado cca-
rense José Assisio joventinq Souza.
46 anos. Sua prisão preventiva já foi
decretada pela justiça, mas ele está
foragido.

O grupo roubava os veículos, alte-
rava números de chassis, e providen-
ciava emplacamcntos dós carros rou-
bacios, na Cirelran de Duque de
(avias, na Baixada Fluminense. O
delegado ínio Cúrcio. da 4' 1)1' de
Porto Megrc, suspeita que policiais
do Rio estejam envolvidos no crime.
Os carros, com novas placas e certifi-
cados dc propriedade no Rio Grande
do Sul. no nome dos bandidos, eram
vendidos ao Paraguai. Depois, eles
registravam na delegacia os roubos
do veículos. Após 30 dias. recebiam o
valor do seguro. Ganhav im >>m a
venda ilegal e também ao enganarem

' as seguradoras.
Rotas Pelas investigações dos

policiais gaúchos, além do adv ogado
losé Assisio; estão envolvidos na
quadrilha o seu irmão, o vendedor
A!:; ao Jovcnlino Souza, o garçom
NiHiti' M ¦ indrc Dclazeri è os ir-
mãos V. es e Gilmar Luis Beltio.
I m todos os casos, os bandidos cm-
placavam os veículos duas ou 111-
vives pará evitar que aparecesse a sua
c igcm. Rio de Janeiro, c se levantas-
-em suspeitas I les agiam da mesma
forma para enviar carros roubados
no Rio de Janeiro: para a Bahia e
Espirito Santo — as autoridades des-
ses estados já foram alertadas pela
polícia gaúcha.

No Rio Grande do Sul. os carros
roubados eram vendidos nas cidades
de Fncantado. Lajeado. Estrela. Ar-
roio do Meio. Bom Retiro do Sul.
Ivoti c Novo Hamburgo. A polícia já
apreendeu 33 veículos dc várias mar-
cas, esta tentando capturar os cinco
ladrões, que estão foragidos, c procu-
ra descobrir os nomes dos donos de
23 veículos - dez já foram devolvi-
dos aos seus proprietários no Rio de
Janeiro.
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BTN FISCAL COMO REFERENCIAL

DE CO&RÉÇÃO DE BALANÇO

(ALTERAÇÕES DA CORREÇÃO MONETARIA DE BALANÇO E SEUS EFEITOS
NO LUCRO REAL). CONFORME LEI A/.ü 7799,89

RIO DE JANEIRO, 29 DE SETEMBRO, DE 09:00 ÀS 18:00 HS:

Capacitar o participante a entender e elaborar a correção monetária das demonstrações
financeiras para eleito de determinar o lucro real — base de cálculo do imposto de renda das

pessoas jurídicas, sendo destinado a profissionais dos setores contábil e fiscal, bem como

das áreas administrativa e financeira que tenham funções correlatas ou equivalentes.

COORDENAÇÃO GERAL

ROGERIO PEREIRA NUNES — Administrator, P6s-Graduado em Ad¬

ministrate) Financeira pelo CURSEF/FGV, executivo financeiro de em-

presas multinationals, consultor da vArias empresas nactonais, con-

ferenclsta em entldades nacionats e internactonais.

I — PARTE TEÓRICA:
Introdução;
Objetivo tía correção,
Passagem da sistemática anterior para a atuai.
Dever do corrigir;
Critérios gerais de correção monetária;
Razão auxiliar em BTN Fiscal.
Aplicações em ouro.
Imóveis classificados fora do Ativo Permanonte
Adiantamentos aos Fornecedores.
Bens e valores baixados no curso do PeHodo-Baso.
Balanço intermediário,
Escrituração diária com base na variação do BTN
Fiscal.

Lucro ou dividendos do Perlodo-Base nâo
encerrado;
Quotas de depreciação, amortização e exaustão.
Lucro inflacionário;
Realização da Reserva de Reavaliação,
Disposições finais e transitórias sobre correção
monetária

II — PARTE PRÁTICA:

Desenvolvimento de um caso de cdrreçáo polo
Razão Auxiliar em BTN Fiscal,
Baixas de bens do imobilizado
Despesas de depreciação,
Cálculo e diferimento do lucro inflacionário

Passeio cie bicicleta

Ciclistas ocupam as

ruas dc S. Paulo cm

nome da primavera

SÃO 
PAL LO Milhares dc

paulistanos sairain às ruas, on¦
tem pela manhã, pedalando suas biei-
cletas para comemorar a durada da
primavera. Sob um sol radiante ê ca-
loi de 26 graus, cerca de 50 mil delis¦
ias participaram do 15 Passeia da
Primavera, organi/ado pela Secreta-
ii.i Municipal </e I sportes

('0111 um trio elétrico a frente, os
paulistanos tizeram um percurso de
aproximadamente 9. quilômetros.
I areando às lOh do Parque IbirapUe-
ra. na Zona Sul da capital paulista, a
caravana seguiuOficia •\venida Rubem
fíerta. que leve o trânsito interrompi-
do especialmente para 6 evento, te/ o
retorno sob a ponte ijo cru/àmento
da t i cuida dt vi Bandeirantes, t <iltan-
do pela própria Rubem Deita a<> Ibi-
i apuei a Para cumprir o trajeto, os
ciclistas levaram I ItQra e 40minutos.

¦\ festa eiclistica da primavera,
puni alguns, ia esta sc tomando uma
tradição O aposentado Sorbcrto
I rias. 52 anos, poi exemplo, ha nove
anos Ia/ questão de participar. Mon-
t;idp em sua bicicleta de /" 'Marchas,

I rias estava ansioso, pau pedalar
com ,/ grande maioria de adolesccn-
tes ".•( bicicleta ca minha condução,
mas lenho que tomar muno cuidado
no trânsito", explicou Irias Para a
festa de ontem o aposentado eiiíei-
toü sua bicicleta com um cais vento e
a equipou com unia cana de sorvetes
c uma buzina dc ar comprimido, usa-
da normalmente em barcos I mes-
mo para fazer barulho", disse

O passeio mostrou os mais di\ci-
sos modelos de bicicletas: desde um
novo tipo que ainda não esta no mer-
cndo. obrikcj que parece um kart. ate
conslrüçõcs caseiras sofisticadas, co-
mo o da família 1'lanz, que exibia
uma espécie de charrcte cichstica. o
Uiplacc. Construído com material dc
bicicleta comum, o iciculodos I lanz
tem du.h pcdalciras e duas correntes,
quatro rodas, as da frente controla-
das /vir um volante dc automóvel, c
assento para duas pessoas pedalarem
cotilbriavclnienlc " / em muita gente,
não ileu para andar direito . disse o
serralheiro Adolfo hlanz, construtor
do veiculo. "Sa Itália existem muitos
destes", informou seu filhÒ Rtchard.
dc 20 anos. re\ciando a origem do
equipamento

\ maioria dos ciclistas era dc ado-
Icscenics. que pedalaram muito para
participar da lesta Vestindo bertnu-
da e camiseta coloridas. Idear Soa-
rcs. de 15 anos. estava muito satisíei-
to "I tuna farra", disse. Montado
cm sua bicicross c apoiado num ore-
Ihão, o garoto prcocupa\a-sc com seu
trajetb dc volta para casa — cerca de
15 quilômetros — no bairro da Pre-
guesia dii Ò. Zona Oeste dc São Pau-
lo. de onde saiu ,h 7h20. com um
grupo de amigos, para participar da
festa. "Oduroé \oltar". disse, olhaii-
do desanimado para a ladeira da Rua
Brigadeiro Luiz \ntomo. nas proxi-
middes do Ibirapucra. Outros ciclis-
t.h. porem, unham um percurso mais
longo a cumpri: \tc de cidades da
Grande São Paulo vieram pessoas
para o passeio, como o veterano Joa-
quim Ribeiro, de ~5 anos. de Siíó
Hernardo do < ampo. que atravessou
Ires bairros para checai ao loca! da
o meentração.

Josô Carlos BrasM
to

50 rml ciclistas loiclioriuii
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DÁ PRA PAGAI) UM StGURO 9_EM 1 RESIDENCIAL.

E AINDA SOBRA TROCO.

Quantas vezes você já pensou em fazer um seguro pra sua casa

e não fez pensando que era caro demais? Seguro 9 em 1 Residencial.

Cobre tudo que a gente tem de mais caro e não cobra

quase nada. Siga o exemplo: se o valor do seguro de sua casa tor de

NCz$ 160.000,00, o custo diário do 9 em 1 é de apenas NCz$ 0,92.

Qualquer dia não dá pra pagar um cafezinho, mas dá pra

pagar o seguro que protege a nossa casa inteirinha contra incêndio,

roubo, desabamento, vendaval, responsabilidade civil, perda
de documentos, tumulto, perda de aluguel e até contra enchentes.

O 9 em 1 também protege contra a chatice. Não exige vistoria

prévia, dispensa a gente daquela desgastante burocracia

e é protegido contra a inflação. O valor segurado fica sempre

atualizado e o seu patrimônio, sempre garantido. E você não paga
nem mais um centavo por isso.

Converse com seu corretor ou com a Nacional Seguros. I£ leve pra
casa o Seguro 9 em 1 Residencial.

O seguro que protege mais do que você imagina, custa menos

do que você pensa e é protegido contra a inflação.

CScltí. ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS

Rua Sáo José,40-9? andar-Cep 20010-RJ-Telex(21)38690-Tel.:(021)221-70gQ
Seguros

RIO DE JANEIRO, 29 DE SETEMBRO, DE 09:00 AS 18:00 HS: I

Capacitar o participante a entender e elaborar a corregao monet&ria das demonstrates I
hnanceiras para efeito de determinar o lucro real — base de cdlculo do imposto de renda das I

pessoas juridicas, sendo destinado a profissionais dos setores contAbil e fiscal, bem como |
jjj das 4reas administrativa e financeira que tenham fungdes correlatas ou equivalentes. ¦

1 ROGER 10 PEREIRA NUNES — Administrator, Pds-Graduado em Ad- I

| mlnlstrao&o Financeira pelo CURSEF/FGV, executivo financeiro de em- I

;>•' presas multinacionals, consultor de vArias empresas naclonais, con- I

| ferenclsta em entldades nacionals e internactonais. |

1 I  PARTE TE6RICA: • Lucro ou dividendos do Perlodo-Base nSo I
S encerrado; I
B • Introduce # Quotas de depreciagfio, amortizagSO e exaustSo. I
8 • Objetivo da corregao, # Lucro inflacionArio; B
S • rassagum da sistom^tica anterior para a atual. # RealizagSo da Reserva de ReavaliagSo, I
» • Dever de corrigir; # Disposic<5es finals e transilfirias sobre corregao I
H • Crit6nos gerais de corregao monetSria; monetSria Im • RazSo auxiliar em BTN Fiscal, I
I • Aplicag6es em ouro, H _ p^RTE PRATICA: I
a • Im6veis classificados fora do Ativo Permanente r

• Adiantamentos aos Fornecedores. # Desenvolvimento de um caso de cdrrogAo polo
| • Bens e valores baixados no curso do Perlodo-Base; R£uSo Auxihar em BTN Fiscai
fi . Balango intermed.&rio, . Baixas de bens do imobilizado
| 

• EscnturagSo di6na com base na vatiagSo do BTN . Dospesas de d0preciagao,
B Fiscal. # caiculo e diferimenlo do lucro inflacion^rio

I CScld.ESCOLA DE ADMINISTRAQAO E NEG6CIOS

I 
Rua SSo Jos^.40-9? andar-Cep 2001Q-RJ-Telex(21)38690-Tel.:(021)221-70gQ
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um traficante

bem-sucedido

AS AVENTURAS DO lMá CAPITÃO AMERICA

As conexões de

JORNAL DO BRASIL

7V'õViomiro Brajia *

Foi através da rede arma-

da junto ao gabinete do mi-

nistro Abi-Ackel para legali-

zação de estrangeiros que

William Reed Elswick, o Bill

Músculos ou Capilào Amcri-

ca, traficante de drogas pro-

curado pela Interpol e pelo

FBI em todo mundo, conse-

guiu em tempo recorde sua

naturalização como brasilei-

ro. depois anulada por inter-

ferência da embaixada ame-

ricana. Elswick, um gigante

dc quase dois metros c 110

quilos, ex campeào mundial

de corridas de barco a mo-

tor. chefe de uma das maio-

res quadrilhas internacionais

de droga, responsável pela
entrada de 500 mil quilos dc

maconha nos listados Uni-

dos, desembarcou ha sete

anos para o Brasil com uma

fortuna de l SS 20 milhões.

No Rio, ele teve uma vida

cheia de festas, mulheres e

carros dc luxo até 1985,

quanao foi descobcrto. Se-

gundo testemunhas, ele con-

ti nua vivendo clandestina-

mente no Brasil.

Elswick beneficiou-se do

esquema armado pelo escri-

tório de consultoria Elite, de

Paulinho Abi-Ackel, filho

do ex- ministro da Justiça,

que, segundo inquérito da

Policia Federal, leealizava

situação dc estrangeiros no

pais por preços que varia-

vam entre US$ 9 mil e USS

30 mil. Mil \l tisculos ao tempo em (jue tiuicUi era campeão

Primeiro passo

foi descobrir a

rede da Justiça
gigante William Reed Elswick. um dos

mais procurados traficantes dos Estados Uni-
dos. onde e conhecido como ( apitão \mcrica
ou Bill Músculos. obteve sua naturalização de
brasileiro no rastro da industria de legalização
dc estrangeiros no pais criado junto ao gabine-
te do então Ministro Abi-Ackel, entre 19S4 e
85. A naturalização foi tão irregular que
semanas depois teve de ser revogada sob
pressão da embaixada americana. Hoje Abi-
Ackel. deputado pelo PDS de Minas Gerais,
dl/ que ; ão se lembra do episódio."Fu assinei
milhares dc portarias dc naturalizado . justi-
fica

oi fácil I Iswick se naturalizar I m pro-
cesso que. para quem nao tem dinheiro ou
presumo, pode levar ate cinco anos. demorou
menos de cinco meses para i Kwick Passou ao
lareo de exigências legais básicas como, por
exemplo, lalar português O processo de natu-
rali/açào de í.lswick. de lato. foi apenas um
entre tantos outros despachados na época pelo
Ministério da Justiça íeve os mesmos i tigre-
dientes de numerosos outros processos que.
alizuns meses após a saida de Ackel no gover-
• , explodiram num rumoroso escândalo so-
bre vendas de vistos de permanência c cidada-
ma promovidos pilo escrit ao de advocacia
em Brasília do filho de Ibrahim Abi-Ackel,
Paulinho, nos dois anos finais da gestão do pai
no Ministério da Justiça - exatamente no
periodo em que Elswick também obteve a
sua naturalização, depois anulada.

Através do inquérito numero 01.1136 S5. a
Policia federal descobriu que, com alguns
milhares de dólares, se comprava na época um
visto de permanência ou naturalização por
meio do escritório da Llite Consultoria, dirigi-
da por Paulo Abi-Ackel

O valor dependia das condições linan-
ceiras tio freguês Aos coreanos e chineses
era cobrado mil dólares por pessoa",
como testemunhou Raimundo Melo. um mo-
torista do gabinete do ministro que havia sido
loiado para trabalhar, poi conta do erário
público, ti'' escritório dc Paulinho I)o ameri-
cano James Jav Salinas, que fugiu para o Rio
depois c. dar um golpe dc milhões de dólares
no imposto de renda e no mercado financei-
ro americano. Paulinho cobrou 50 mil dólares:
l SS 15 mil em dinheiro e mais um cheque de
USS 25 mil dólares e outro de USS 15 mil.
emitidos por Salinas contra sua conta na agén-
cia de Paris do The Hon}; kong and Shan^ai
Banking Corporation, de número 030.3560 As
cópias dos. cheques nominais a Elite Consulto-
ria foram anexadas ao processo. Como ocor-
reu em diversos outros casos apurados pela
Policia f ederal - e também no de I Iswick -.
Salinas teve de arranjar um empresário para
lhe fornecer o indispensável contrato de trab.i-
lho A ajuda foi dada por Antônio Sanches
(i ildeano representante da empresa Compa-
nhia Continental de Exportação e Importa-
çào. do Rio. Em seu depoimento na Polícia
federal. Galdeano contou que, depois de
concluído o serviço, recebeu o seguinte lelcto-
nema de Paulinho Abi-Ackel: "Doutor Gal-
deano, se o J I Salinas não cobrir o cheque de

I SS 25 mil ele será deportado pela Marítima,
meu pai não vai segurar mais ele".

Depoimentos de diversos funcionários do
Ministério da Justiça que irregularmente pres-
tuvam serviço no escritório de Paulinho Abi-
Ackel. apontaram o libanês Raymond Bou
Khazaal como um dos principais intermedia-
rios na comercialização do- documentos de
legalização de estrangeiro1- Ao ser inquirido
pela Policia Federal. Khazaal contou que,
além do ministro Abi-Ackel e -n.» família,
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ele também mantinha estreito relacionamento
cm Brasília com o então deputado João Paulo
Arruda, do PDS paulista, conhecido pelo ape-
lido dc /.uinbi. "Sempre que ia a Brasília me
hospedava na casa do deputado João Paulo
\rruda". disse ele no depoimento

Os amigos de 1 Iswick no Rio revelam
que ele comprou a sua malsueedida natu-
ralizaçâo de um escritório dc São -Paulo e
todas as evidências apontam para a agên-
cia de Khazaal. Como nos outros casos apura-
dos no inquérito da Polícia I ederal. o proccs-
so de naturalização de Elswick foi concluído
em tempo recorde, sem que tivessem sido cum-
prídos diversos procedimentos obrigatórios
que. inevitavelmente, teriam revelado as mu
meras irregularidades do caso. Por exemplo,
não foi veriíiçado ve ele efetivamente es-
tava empregado numa empresas, se tinha
antecedentes criminais e se falava ou es-
crevia português com fluência Para rece-
ber um tratamento especial no Ministério
da Justiça, o processo de naturalização dc
Elswick contou com a decisiva ajuda do
amigo de Khazaal cm Brasília, o deputado
.li tão Paulo Arruda

A interferência de Arruda em favor d »

pleito de I Iswick foi registrada num ofi-
cio enviado a Abi-Ackel pelo diretor substitu-
to do Departamento I ederal de Justiça, Antó
nio ferreira, em 12 de fevereiro dde I1'-
f erreira era justamente a autoridade do mims-
terio que contr lava a burocra ia sobre a on-

I foto da naturalização

cessão de certificados de naturalização e. nessa
condição, foi quem atendeu o pedido dc
Arruda para agilizar o processo de natu-
ralizaçâo de Elswick. Nesse olieio em que
denunciou Arruda,; ele dava continuidade as
providências para a anulaçao da portaria de
naturalização de f Iswick, devido a notificação
da embaixada americana sobre a sua condição
de traficante de entorpecentes No inquérito
sobre as vend.i> de vistos, há varias denúncias
de irregularidades praticadas por Antônio
I erreira. indicado por antigos companheiros
como o chefe de uma "verdadeira maTia" den-
tro do ministério I m suas investigações para
tentar achar o paradeiro de Elswick. a Polícia
I ederal também descobriu que a sua naturali-
/ação fora obtida por meios fraudulentos.
Mas nessa época o delegado responsável pelo
inquérito sobre o comércio de vistos c ccrti-
dôes na gestão de Abi-Ackel, José Herman
Normando Almeida, já havia sido afasta-
do e os delegados que o sucederam na tarefa
não tiveram o mesmo empenho na apuração
do escândalo Por isso, a denúncia jamais
chegou a ser investigada

Como o ex-ministro Ibrahim Abi- Ackel. o
e\-dcputado João Paulo Arruda e Xntònio

I erreira dizem que não se lembram de nada
relacionado com I Iswick No processo dc na-
turalização de Elswick consta, em anexo, um
bilhete de \ntonio f erreira alertando que o
processo era de interesse do deputado João
Paulo dc Arruda "Se eu escrevi num oficio
que João Paulo Arruda demonstrou interesse
no processo de hIswick c porque me pe-
diu ajuda no caso", di/ I erreira, complc-
tando: "Mas pedidos dc políticos cm pro-
cessos de naturalização eram comuns na
época I u mesmo atendi a vários pedidos
do atual presidente da República para ajudar
na concessão de permanência ou naturaliza-
ção Vira e mexe. Ia vinha um pedido dele".

O libanês Raymond Khazaal. por su.i
ve/. negou até que conhecesse o deputado
João Paulo Arruda O inquérito policial con-
tendo as investigações e dezenas de depoimen-
tos sobre o escândalo dos vistos realizados, em
I9S5 e 1986, pela Policia federal, tiveram o
mesmo destino de inúmeros outros inquéritos
federais envolvendo pessoas importantes foi
arquivado sem que os indiciados tivessem sido
levados ao tribunal Os policiais que atuaram
no caso apontam o exemplo de Antônio
I erreira para explicar a inutilidade do traba-
lho. Depois do cscandalo. ele resohcu aposen-
tar-se e hoje trabalha no escritório de um
conhecido despachante de São Paulo. Walter
Sperl. especializado justamente cm resolver
dificuldades junto as autoridades governa-
nentias para a obtenção dc vistos dc perma-
iv. ncia e naturalização

À chave, um

libanês bem

relacionado

O libanês Raymond Bou Khazaal. apontado
por antigos amigos do traficante americano
William Reed I Iswick como uma das pessoas
que o ajudaram a conseguir o visto de naturali-
zação brasileira, desempenhou papel chave rio
escândalo das vendas de vistos de permanancia
e naturalização na época em que Ibrahim
Abi-Ackel era ministro da Justiça Segundo de-
poimentos de antigos funcionários do ministé-
rio registrados no inquérito da Policia federal.
Khazaal, através de seu escritório cm São Pau-
Io. era um dos principais agenciadores de clien-
tes para .1 empresa I.lite (. onsultona. do hlho
do ex-ministro Abi-Ackel. Paulinho usava seus
contatos no ministério para legalizar situ.ição
de estrangeiros, freqüentemente de forma Irau-
dulenta

foi Khazaal também quem mtermcdi u a
ajuda para outro criminoso de renome mundial,
o italiano Humberto Ortoloni. segundo homem
da loja maçónica P-2. pivô de um rumoso es-
cãndalo na Itália 110 começo da década I mbo-
ia Ortoloni tivesse obtido naturalização como
cidadão brasileiro cm um processo cheio de
fraudes, a sua extradição para a Itália foi nega-
da por uma decisão pessoal do então ministro
Ibrahim Abi-Ackel. Sem o endosso de qualquer
parecer, Ackel assinou um despacho dizendo
que não havia motivos para o atendimento do
pedido do governo italiano A interferência de
Khazaal em favor de Ortoloni foi denunciada
no inquérito da Policia I ederal pela e.x-asscsso-
ra especial de Abi-Ackel. Ciuiomar Feilosa
Albuquerque, que também apontou o comei-
ei ante paulista George Gazale. um dos maiores
timigos do então presidente João figueiredo,
como um das pessoas que costumava recorrer
ao trânsito livre de Khazaal junto ao ca-
binetc do ministro para resolver problemas dc
legalização de estrangeiro no pais. Ela denun-
ciou ainda que Paulinho Abi-Ackel havia inter-
cedido também em favor "de um processo do
estrangeiro Nagi Nahas".

Khazaal era tão íntimo de Abi-Ackel. que o
hospeda\ a em sua residencia em Sao Paulo e
cedia seu carro para Paulinho usar cm Brasília
De posse dc uma carteira vermelha ilegal de

Como a consulesa

acabou sã e salva
A consulesa Ruth S Matthews. que

descobriu a presença de flswick ao ler
sobre sua naturalização no Diana Ofi-
cialt foi salva de um assalto no Rio
pelo mesmo homem que havia partia-
pado da farsa do casamento do trali-
cante, f urico de Souza, o despachante
que serviu como uma das testemunhas
do "casamento" de Elswick com I cm-
ta, estava passando de carro pela rua
Salvador de Sa. no centro do Rio. quan-
do notou que três pessoas estavam se
preparando para ass.iltar a consulesa e
duas outras amigas americanas quando
elas saíssem de uma loja de antigüidades

I urico jogou o carro contra O bando,
impedindo o assalto.

O velho despachante conhecia co-
nhecia a maioria dos integrantes da
representação dos Estados l nidos no
Rio por causa de suas constantes idas
ao consulado para tratar dc vistos de
entrada para seus clientes I le tinha
freqüentes contatos com Ruth. uma cor-
da mulher entrando nos 60 anos que
era responsável pela divisão dc passa-
portes do consulado. Ruth já retornou
aos f stadós l 'nidos. enquanto furico
de Souza continua trabalhando como
despachante para obtenção dc vistos
junto ao consulado.

assessor ministerial, ele tinha livre transito ml-
nisteri.il e acionava funcionários para apressar
o andamento de processos.

A participação da Khazaal no trãljco dc
vistos foi denunciada por func.oruiríos do nu-
nisterio e antigos clientes. I m depoimento na
Pojicía federal, em 30 dc setembro dc 1985. o
chincs-britânico Ilans Fing contou que foi o
próprio Khazaal quem o atendeu no escritório
da Elite, em Brasília, quando foi saber das
possibilidades de obtenção de um visto de pei-
mancncia para o patrício Ching l.in;j Ra\-
mond. tolhearido os papeis, disse que por 20 mil
dólares ele conseguiria", revelou Img a Policia
federal

Raimundo Melo, um motorista do Ministc-
rio da Justiça que havia sido cedido para traba-
lhar no escritório dc Paulinho Abi-Ackel, reve-
lou cm seu depoimento na Polícia federal que
em certo dia, em 19S4, o filho do ex-minis-
tro deu-lhe "uma sacola verde, de lona lacrada
com um cadeado, pesando aproximadamente
15 ou 2(1 quilos" para entnjgar ,1 Khazaal na
entrada dos fundos da agência do banco ( o-
mind, na avenida Vv í Sul purante o trajeto
Melo apalpou a sacola e. conforme contou á
Policia federal, "pude constatar que no seu
interior, provavelmente, havia pacotes de di-
nbeiro".
Mas cm termos de concessão dc visto, um dos
maiores leitos do escritório de Paulinho Abi-
Ackel e seus amigos foi em relaçao a otitr.i
figura importante, o banqueiro libanês \Vadji
Moaud. Com grande repercussão na época, o
governo do Líbano pedira a extradição de
Mouad, acusando-o de grande deslalque no
banco I irst Phoenician. de Beirute, do qual era
o presidente ü Supremo Tribunal I ederal ne-
gou-se a atender o pedido porque o banqueiro
já havia conquistado a cidadania brasileira O
que não fói divulgado na ócasiao, porém, e que
Wadki Moaud adquiriu a nova cidadania gra-
ças aos esquemas especiais do escritório do fi-
lho do ministro da Justiça

Outro motorista do Ministério da Justiça,
igualmente cedido para o escritorio da Iditc.
Ronião da Silva Mirão, contou .1 Policia I ede-
ral que na época da concessão do visto u
Mouad, esteve em São Paulo a pedido de Pau-
linho para entregar "um envelope lacrado con-
fidencial" ao banqueiro libanês. Em troca, rece-
bcu "uma maleta de mão, cor avcrmchada.
devidamente fechada com segredo fm seu
depoimento na Policia l ederal, Wadji Mouad
^xplicou que o pacote continha apenas charutos
marca Davidolt, para o ministro e o seu filho
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O deputado Hermes /anctti. do
PSDB-RS, (foto) pretende envolver o
Congresso na apuração do caso Eis-
wick. através da constituição de uma
comissão parlamentar de inquérito para
esclarecer o envolvimento de escalões do
governo com o traficante foi o depu-
tado /anctti o primeiro a tomar conheci- .
mento da vasta rede dc ajuda dada a í
William Reed Elswick no pais. cm 1987.
através do jornalista americano James S. !
Henrv O deputado somente não fez a
denúncia na época poi não ler intórma- !
çòcs mais precisas sobre .1 cobertura !
prestada no pais ao traficante norte-a- 1
merieano. foi o deputado gaúcho, cm 1
suas tentativas dc buscar ess.is informa-
çòcs, quem revelou ao JORNAL DO
BRASIL a presença de Elswick no pais.

O deputado que
achou Elswick
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Uma liminar

que 
não passou

de um engano

"Fui induzido a erro por um hábil advoga-
do. que mo fez acreditar que Elswick era rida-
dão brasileiro naturalizado. Por isso. dei a
liminar de habeas-corpus, para evitar um mal
menor, que seria a permissão para que um
brasileiro fosse extraditado . Assim o cx-pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, João
Cordeiro Guerra, explica a sua controvertida
decisão de conceder a liminar de habeas-cor-
pus que libertou o traficante de drogas W'il-
liam Reed Elswick. cm 15 de janeiro de
1-985. quando ele estava preso na Policia Fede-
ral. no Rio. pronto para ser extraditado para
os Estados Unidos.

Quando Elswick foi detido, sua naturaliza-
ção ainda estava incompleta - ele ainda na o
tinha o imprescindível certificado de naturali-
/ação. O ministro Cordeiro Guerra, entretan-
to. não insistiu em s er o documento, embora a
controvérsia sobre a cidadania do traficante
aparecesse de forma flagrante no processo do
habeas-corpus: enquanto o advogado de Eis-
wick sustentava que ele era ''brasileiro natura-
li/ado". a certidão sobre sua detenção expedi-
da pela Policia Federal indicava-o corno
estrangeiro de nacionalidade americana.

Além disso. quando Cordeiro Guerra deu
seu despacho sobre o habeas-corpus. o Minis-
terio da Justiça já havia decidido, lima semana
antes, anular a portaria publicada no Diáno
Oficial de IX de dezembro de 198?. na qual o
ministro Ibrahim Abi-Áckel credenciava Eis-
wick a receber o certificado de naturalização.

"As vezes a gente não è tão inteligente
quanto tem vontade de ser. Sou um ser huma-
no. não tenho o dom de àdvinhar. Às vezes a
gente é enganado", reconheceu Cordeiro Gue-
ra ao JORNAl DO BRASIL acrescentando:
'Eu aeho que me engnipiram. como se diz na
gíria"

Cordeiro Guerra assinou a liminar que pôs
Elswick em liberdade cm sua residência no
Rio. menos de 24 horas depois que o advoga-
do lvo Gaili protocolou o pedido do habeas-
eorpus junto ao Supremo Tribunal I ederal,
no Rio. C orno o S T I estava em recesso e não
havia qualquer ministro de plantão em Brasi-

a decisão coube a Cordeiro Guerra, por

sua condição de presidente do Supremo. Fie
admite que. dias antes, recebeu a visita de
advogados de Elswick mas diz que esse c um
procedimento comum. "I ma vez. estava des-
cansando em Araras e apareceu um advogado
para explicar-me uma petição de habeas-cor-
pus cm favor de um deputado', conta ele.

De qualquer forma, a sua decisão loi
causou perplexidade, não apenas entre os
americanos mas também entre as autoridades
brasileiras que estavam lidando com o caso
Elswick. O então chefe da Divisão de Policia
Marítima no Rio. Edson Áhtonio de Oliveira,
lembra que teve dificuldades para convencer a
consulesa americana, Ruth Matthcws, de que
Elswick havia sido solto por uma ordem do
presidente do Supremo Tribunal Federal. 1 Ia
estava certa de que o traficante havia subor-
nado os policiais para sair da prisão. O
próprio hdscm dc Oliveira, que hoje c chcfc da
divisão brasileira da Interpol. confessa que
também ficou surpreso com o despacho dc
Cordeiro Guerra. Com base em outros prece-
dentes e considerando a pesada ficha de l .ls-
wick. cie acreditava que a liminar de habeas-
corpus jamais seria concedida, o que também
supunha o então chefe da Divisàp de Justiça
do Ministério da Justiça. Humberto Espínpla
"Foi uma liminar estranha, tanto que a ca-
saram logo depois. Ate hoje nao sei corno toi
concedida", comenta l>pinola. que hoje e che-
te da Secretaria de Estudos e Acompanhamen-
to Legislativo do Ministério da Justiça.

Fm sua decisão final sobre a questão, em
21 de fevereiro de L9S5. o Supremo Tribunal
Federal rejeitou o habeas-corpus impetrado
cm favor dó Elswick e cassou a liminar concc-
dida por Cordeiro Guerra A decisão foi to-
mada pela unanimidade dos votos dos 12
membros do tribunal, incluindo o próprio
Cordeiro Guerra. O argumentação do advo-
gado de Elswick que em janeiro havia tão
iludido o ministro Cordeiro Guerrra. foi de-
molida pelo relator do processo. Rafael Mc-
ser. Ele demonstrou, com facilidade, que Hill
Muscles não brasileiro simplesmente porque
não havia se consumado o seu processo de
cidadania. Em sua declaração de voto. Cor-
deiro Guerra reconheceu o seu "erro e atri-
buiu o "engano" as "condições emergçnciais
em que julgou o caso c a "falsidade praticada
pelo traficante americano. Ao final, Cordeiro
Guerra previa que lei impediria que Flswick se
beneficiasse "com o produto de sua talsida-
de". Isso ainda não ocorreu porque, graças à
liminar que o tirou da prisão, William Reed
Elswick Continua foragido ate hoje.
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(.ordeiro Guerra

Um ministro de

decisões sempre

muito polêmicas

O 
ex-presidente do Supremo Tribunal t e-
deral, Cordeiro Guerra, responsável pelo

discutível habeas- corpus que libertou o iralí-
cante americano William Reed Elswick, em
1985. também foi autor dc outras duas decisões
polemicas sobre liminares de habeas corpus du-
rante o seu período no ST F. Lm novembro de
1980, ele rejeitou uma liminar de habeas- corpus
em favor do padre italiano Vito Miracapillo,

que tinha sido preso por ter sc recusado a
celebrar missa no dia 7 de Setembro, em proles-
to contra o regime militar. Mais tarde. Miraea-
pillo foi expulso do Brasil.

Poucas semanas antes. Cordeiro Guerra ha-
via derrubado a ação popular do caso Luttala,
sobre um controvertido acordo financeiro entre
o governo e a empresa da família da mulher do
ex-governador Paulo Maluf. Em despacho pes-
soai. o ministro determinou o trancamento tem-
porá rio da açào contra os responsáveis pelo
acordo, revogando ainda uma liminar que havia
sido concedida por um juiz federal em Sao
Paulo, para impedir o recebimento pelo BNDE
das div idas da Lut tala sem a devida correção
monetária
Em seus 11 anos como ministro do Supremo
Tribunal Federal, encerrados em 19S5, Cordei-
ro Guera adquiriu imagem de um ministro con-
servador, I le prefere definir-se como um "rea-
cionáno lúcido".
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Cordeiro disse ilepoísipic foi enganado tio sen rolo

Ele não fez

mais que seguir

velhas trilhas
Ao apelar para o perdão do presidente da

República, em 198?. o campeão das drogas
William Reed Elswick estava apenas seguindo
uma trilha que já havia sido percorrida antes
com sucesso por outros traficantes de drogas
estrangeiros l.m 1984. o traficante Adolfo Ava-
la. também americano, conseguiu convencer o
presidente Joào Batista Figueiredo a expulsa-lo
imediatamente do país para evitar que cumpris-
se pena de sete anos de prisão em Pernambuco,
por envolvimento no comécio de drogas.

Como no caso de Elswick, Ayala também
contou com a ajuda de amigos influentes em
Brasília e uma incrível boa vontade do ex-nn-
nistro Ibrahim Abi-Ackel e do próprio presi-
dente Joào Figueiredo. Para atendê-lo, o gene-
ral Figueiredo revogou um decreto que ele
próprio havia assinado, substituindo por outro
em que sc utilizava das prerrogativas conferidas
pelo artigo 67 da lei 6 815. de 1980, para expul-
são de estrangeiros "no interesse nacional",
mesmo que estejam sendo processados ou te-
nham sido condenados pela Justiça. O principal
padrinho do traficante foi o deputado Olavo
Monteneero, que escreveu uma carta ao minis-
tro da Justiça endossando a causa de Ayala.

Aos 20 anos. Adolfo Ayala estava cumpriu-
do pena no presidio de Itamaracá, no interior
de Pernambuco, depois de ler sido condenado
em segunda instância pelo tribunal de Justiça
do Estado, em 25 de junho de 1984. por tráfico
de drogas. Em Io de agosto, o presidente l iguei-
redo assinou decreto de sua expulsão, para ser
efetivada depois de cumprida a pena pelo crime
que cometera. A sua sorte parecia decidida.
Não cabia mais apelação a justiça. ( omo no
caso Elswick. a estratégia decidida pelos seus
advogados foi recorrer a única autoridade no
pais com poder para mudar a situação: o presi-
dente da República.

Em 25 de setembro de 1984. Ayala escreveu
uma carta ao ministro da Justiça, pedindo-lhe
para encaminhar seu pedido ao presidente Fi-
gueiredo, Na carta, a exemplo de Elswick, ele
recontou sua história de forma adulterada, afir-
mando que havia sido condenado apenas por"estar portando pequena quantidade de mari-
juana para uso pessoal Apelo ao espirito
humanitário de V Excia. e do Lxmo. sr presi-
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Figueiredo: pedido atendido

dente da República", escreveu o americano. Na
verdade, ele era um traficante de drogas, con-
forme é mencionado no próprio processo abei-
to pelo Ministério da Justiça para encaminhar o
seu caso, que recebeu o número 638.759. O
pedido de Ayala foi reforçado poi uma carta em
que o deputado Olavo Montcnegro foi direto ao
assunto: queria que o ministro convencesse Fi-
gueiredo a mudar sua posição anterior • que
expulsasse imediatamente o traficante, para sc
livrar da pena que tinha a cumprir no Brasil

O apelo de Ayala recebeu parecer favorável
do então diretor I ederal de Justiça do ministé-
rio. Antônio Ferreira, que alguns meses depois
seria acusado por outros colegas dc ser o princi-
pai agente do trafico de influência no Ministério
da Justiça. Sem exigir qualquer investigação
sobre o caso, Abi-Abckel enviou então mensa-
gem sugerindo ao presidente a solução favorá-
vel a Ayala, tal como os advogados de Elswick
quiseram que o ex-ministro I emando Lyra fi-
/esse por ele Lm nome do "interesse nacional",
Figueiredo assinou então novo decreto de ex-
pulsão de Ayala. dessa vez permitindo que ele se
beneficiasse da prerrogativa da lei 6 815. para
que voltasse aos I stadt« Unidos sem cumprir o
restante de sua pena de prisão no Brasil O
decreto foi assinado no dia 18 de janeiro de
1985 - três dias William Reed Elswick
saia da prisão para uma nova fase em sua vida
no Brasil, que incluiria também um pedido de
perdão ao presidente da Republica

Lenita quer

saber onde

está Bill

A 
pergunta 

"onde está Elswick
ver.n sendo feita nos últimos

unos por muita gente C por diferen-
tes razões, i 'm das pessoas que estão
procurando flswick é Lenita, uma
bonita carioca de olhos verdes que
tornou-se oficialmente sua legitima
esposa em troca de duas passagens
para Nova Iorque e mais US$ 2 mil.
Secundo contou seu advogado em
carta a Cláudio Lev) Carneiro, o
advogado que arranjou a papelada
do casamento, ela quer achar Eis-
wick para reivindicar uma pensão
para o garoto que ele registrou como
seu filho, para facilitar a obtenção
da naturalização. Lm sua visita ao
Rio, no linal do ano passado, ela
confirmou a amigos sua pretensão
de conseguir a pensão de Elsw ick - o

principal problema e encontrá-lo.

Na época em que casou-se com
Elswick. Lenita tinha Jô anos. esta-
ia divorciada e vivia numa situação
de penúria 

"Eu tive de emprestar
roupas da minha filha para ela",
lembra Maria Almeida, uma anciã

que abrigou Lenita em sua casa em
Jaçanã, na periferia de São Paulo,
logo depois de sua união fictícia com
William Reed Elswick Com as pus-
sugens e USS 2 mil dados por Eis-
wick. ela pode concretizar seu plano
de retornar aos Estados l nidos para
juntar-se aos pais. l ia unha \ol(ado

ao Brasil, grávida de um rapa/ bra-
sileiro, porque ò visto de turista ha-
via expirado, assim como ò dinheiro.

Lenita. mulher por unia hora

Quando respodeu "sim ã per-
gunta do juiz Carlos ('oelho Lavigne
de Lemos se desejava William Reed
Elswick como seu esposo, Lenita

provavelmente não subia de seu pus-
sado de traficante de drogas. O casa-
mento foi consumado em 17 de
acosto de I9S3, no cartono de regis-
tro civil da Quarta Circunscrição. no
centro do Rio de Janeiro. Alguns
meses depois, o advogado Cláudio
Le\ t Carneiro recebia uniu carta de
um advogado norte-americano per-
uuntundo pelo paradeiro de Vi /7-
liam Reed Elsw ick: os USS 2 mil ti-

nham acubado e Lenitu decidira

pleitar junto ao seu mundo oliciul

uma pensão para Rafael Elswick.

que na época do casamento tinha

apenas cinco meses.

Cláudio Lev\ tentou ajudar mas

nada pôde fazer. Bill Músculos já
tinha sido descoberto e estava tora-

uido.

f

¦V"' I
\oronlia: "um acidente

Advogado caro

e influente

ajudou Elswick

Milhões de dólares e amigos influentes leva-
ram William Reed Elswick a um endereço certo
para quem precisa de uma detesa dihcil. Noro-
nha Associados. Instalado no luxuoso edifício
2100 avenida Brigadeiro 1 aria Lima. em São
Paulo. Durval Noronha Goyos .Ir. 38 anos, ern
apenas onze anos projetou-se como dono de um
dos principais escritórios de advocacia do pais

l enho selecenlos clientes, escritórios em Mia-
nu e Londres e credibilidade internacional." diz
Noronha e exemplifica o tamanho das suas
instalações . São 2.400 metros de carpete".

Durva) Noronha justifica seu envolvimento
com o traficante Willian Reed Llsvvick como
um acidente no seu escritório, que tem como
clientes apenas grandes empresas Noronha co-
bra de seus clientes por hora, na base de l SS
150,00 "Não defendo traficantes" Explica que
foi introduzido a fíill \füst uhs pelo "presidente
de uma multinacional que era nossa cliente .
Alegando "questões de ética , nao revela o
nome desse empresário mas não nega quando e
mencionado o ex-presidente da Pepsi-Cola no
Brasil. Brian Swette,

Noronha conta que inicialmente prestou as-
sessoria a Elswick em 1984, a pedido de Suette.
"Elswick queria comprar parte das ações da
empresa Rio Vivenda Construção e passei o
caso para nossa filial do Rio. Apenas me lem-
bro que o nosso trabalho durou cerca de 45 dias
e o negócio acabou não dando certo". I m ano
depois, ainda segundo a versão de Noronha, ele
voltaria a prestar serviços para I Iswiek, dessa
vez <i pedido do advogado americano Michacl
Masín. O trabalho teria se limitado a ajudar
Masin a contratar um advogado criminal para
tirar Elswick da prisão e. depois, acompanhar
em Brasília a tramitação da L.irta em que o
traficante, então na clandestinidade, pediu per-
dão a Sarney.

Noronha sustenta que após Elswick ter en-
irado para a clandestinidade, cm levereiro de
1985, nunca mais teve qualquer contato com
ele. Nega a informação de um ex-funcionário dc
Seu escritório que Viajava freqüentemente a
Santa Catarina para se encontrar com o trafi-
cante. Mas no seu cartão de assinatura no 14'
cartório de notas de São Paulo. Llswick deu
como seu endereço comercial o do escritório de
Noronha e sua assinatura loi abonada por um
sócio e um funcionário de Noronha Advoga-
dos. (.) cartão foi assinado em 9 de agosto - sete
meses depois que William Reed Elswick entrou
na clandestinidade.

Durval Noronha iniciou sua carreira no ini-
cio ila década de 70. como consultor chefe da
Adela. na época o maior consórcio multinacio-
nal de investimentos no Ur.i^il Em 19 deixou
a companhia Curiosamente, seus ex-colegas da
Adela voltaram-se a se encontrar no caso de
Elswick. Como t a rios' Forbes. cujo escritório
no Rio foi contratado pelo traficante para aju-
dalo no casamento fictício com Lenida ferreira,
a quem conheceu por apenas uma hora. que
teve seu bebê registrado como filho de Elswick.
I m expediente para tomá-lo apto a naturaliza-
ção. lambem trabalhou na Adela o advogado
Lui/ I mesto G0/7.0IÜ, que depois viria se tor-
nar sócio de Noronha 110 Rio. suspeito pela
Policia Federal de ter abrigado Elswick cm seu
antigo apartamento, no Rio de Janeiro.

Vos amigos, Durval Noronha justifica seu
envolvimento com Elswick. ao ponto de ir a
Brasília pedir ao ex- ministro da Justiça, Ler-
nando Lyra, seus bons ofícios numa tentativa
dc obter perdão para o traficante, como uma
troca de favores com seu colega americano,
Michacl Maisin. de Maimi Maisin é um advo-
nado conhecido por defender traficantes de dro-
g.is em Míami. exatamente onde Noronha tinha
recém- instalado seu escritório. Como nao ha-
via uma regulamentação muito clara sobre a
atividade de escritórios de advocacia estrangei-
ros em Miami, Maisin foi importante para me
apresentar aos advogados americanos

' Esta reportagem contou com a participação do |or-
naitsta americano James S Henry autor de O embua-
to da divida, livro sobro a divida externa do Terceiro
Mundo, rçuo será lançado no próximo ano

Amanhã, um novo capítulo
sobre as aventuras
do Capitão América,

«rtw.
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' v8K§w • 
Tg&•quanto outras se bcncficiam disso, tcm uma ccmplttdda rda?a t miitua. deslanchada com a rcaproxima<;ao inicmda . dSSjL ^^.. •..» >v;.v - tflSfl

Collor ja admito scnlar junto aos ~ dissc-lhc pcssoaln i.nlc que nao n0 u|„mo ano de mandate do cvpresidcmc .Ro- |ff§Ptt* ¦
mn.tnf int um candidato dc algibcira a sua mi ( Kcaean. consccuiu-sc axatwar cm obst.ieulos ,. Jmt PMNNi

denials candidate s par: u. ccssao, no anoqucvcm. que impc'diam tambcm um acordo para bamr ar- •
eleitores suas ideias. Almirio tcm dito, conllantc: nias quimicas. Para dirimir as duvidas sobrc cstd- mm

0 candidato do PRN. no cntan- Sc o Qucrctn nao liver candjda- ql)js tje arnus quimicas de cada lado. Washington linker I E) <• Shrr<ir<lnmisc fizcratn umn animada pesfarm no ru> . nahv

to esta entire a cruz e a espada. to, mirihas chances sao fortes, c Moscou \.'io trocar informaeoes c fa/er uma i
c„ .4,>h ite rnssa recibo insp£j.'.id muttu dosestoques cxistcntcs. v, 0 vj,.ctlo jc dcnuncur o acordo dc rcduvao dos um acordo ao bloqueio de . tar an mas eu

... So 
que Quercia. ao que tudo indica. Baker ffcgdu 'duas irii'tas c Shevardnadze nada arscnaiVestfatcpicos ram chutar o problema para o runiro con 0

; dC que sua candidature nao e iru ls> candidato sim: sell vclho amigo pecou na pcscaria de ontcm de manha. acompa- OTratadodc Misscis Antibalisticos (A BM), cm objciivo deconseguirum acordo^de .. . • _
inatingivcl. Pe<soal e secrctario dc Im-nda, Jose nhada pfr lima parafernalia de imprensa c de v,,.,* atualmcnte. p.rpibe testes militares espaciais bacliev P^a..jviXdesMniiinres para

Sc nao accila, com o risco dc Ltalodc Campos Filho. <m mmmm »~m ,»» IV- 0. Mfe M** mmrn SBjftAg S™ 
"/• 

™ tSStfiSSKi*. , . ¦ pr K; i \n nois do almoeo, os dois seguiram para Nova torque maneira tal que os testes sao permilidos. desde que obtcr rttursis a scum i
\cr sou sqnho dc cllcgai a resale pmiQtni-nf,sn onde 

participam hojc da abertura da sessao anual empreuuem uma teedplogia inexistente na epoca qualidadedc vidadossovietico-..
cia da Republica despcncar ladeira UOllb tai-avau ()j \ssemblfeia-Ctcral da ON'U em iijile loKfirmad.'. 1972 Os sovicticos rejeitam Baker e Shevardnadze tambem chegaram a um

.f abaixo nos proximos 51 dias. De^Enio Pescc. assessor do Candida- ' "0 
dialoco de Wvoming alcancou acordo em seis essa mlerprcta^ao, acordo sobre a vcrificacao de arsenals c le«^

to Paulo Maluf. sobre os programas • do d(:sarn,c. q mais imponante foi a decisao ' uncsonanos da o mmva soMetica disscram ao nucleares. contagem de misscis C ruise instaladas
j Consultor eieilorais: >o\ietica dc nao mais vineular um acordo de jornal 7Vi. V» > '¦ hint que o Kremlin esta ciftsufeaHnos c misscis interconlincntais movcis
i n m ir <nhense Clovis Parece que todos cstao CSCUtan* reducao de armas cslratcgicas ao bloqueio do pro- contando due o C . ngres-o amcncano restrinja Shevardnadze tambcm aeeiiou um desalio america-

° ui oead n a anl ns k v,s ^ 
^ ^ 

Muhllc„anos. 
As palavraS Guerra Has Estnifis. uma ex,gene,a que os programa Gucrra nas hstrelas. um voraz devo a- ()0 concluir cm „m ano um acordo para a

Co 
; nq t ,l' da Reoubl,- que os candidates mais falam no video fussos vinham fazendo desde a asccnsao de Gorba- dor de verbas que esta na l,sta dc pnondadc para de f0^as militares convene,onais no leatro

sera o novo eonsultor-gual da R pub 1 ^ cm marf0 de 1985. Mas Shcvard- sofrer cones como parte do eslorco dc reduce do ^ mims,r0 sovictico sugeriu uma reuniao
; Ca. cargo antes ocupado pclo atual nil- sao o n o war. auj , os Btados Unidos real,- gigantesco dcfid federal. ! do Pacl0 dc Varsovia para'a

nisiro da Jusl.ga, Saulo Ramos SUbs,ant.vo uul, w. . ^ 
testes espaciais de Guerra nas Hstrelas e sc t muUc amer.c.na ,!;>< ao /„„• que os

Clovis. junto com Sarney, integra\a eomecarem a mstalar o sistema. o Kremlin sc reset- v > i-s. n,i vcu .ide. (.oiuinuam a eondicu nar
a Bdntht <h \hhu\i da I. I)N grupo dc MudanQa
lovens parlamentares coin ideias libe- 0 presidente regional do PDT, Jose
rais. Maria Rabelo, encontrou uma cxpliea- ^rraMolhadariTLrt Dno+loe PonWIp J JoAo Saldanixa

eao para o erescimcnto da candidatura Uajjer Interoretando 1 ilG 15B3»tlG»3 HO cUUi" | o bcT.^popo ^ »toqu. de boio 
Golpe liberal de Afif Doniingos em Minas, * '170»-no >9-1 05-17 Ai>ia ioii _—————

candidato Guilhermc, Afif Do- omle na ea^tal ja ultrapassou 0 cand, Dc ¦»' a s^bado Joao Donato ' Av. mu-tolonu-,, M.«n . ^>0 • '

Scgundo clc. cm: time que esta ga- v- de Afif tern marcas anteriores de ^A$&«PUkl$R 
5

nhando, nao se mexe. mas quando esta ..desivos de Collor. ^ X r„r
perdendo de golcada, como e 0 caso do . A BAP CRESCE PRA ONDE 0 RiO CRESCE.

" 1 ,J _ 
, v  uem sempre acompanhoudamtnlt. \ cmeasta Iizuka "lamazakija tcm i| de perto a evolucao urbana

pianos para fevereiro quando terminam •" \B £ . n.iHprj. firar die.
- ninSf' 

COm° SC VC' °C "ma r,,M" :,N !'rf'V'v v,d;l r;ClU 
KmU"m d° J>" tante do Dairro que mats cresce na

' * /'•• - da! Manehete nossa cidade. Por Isso. mais uma
I Mesmice \ai 

dingir um lilmc sol re a hi r vez 
a BAP cresce com 0 Rla E trazJViesmiC 0 amor i-ionw uma anna dejom dc mais 

proximo da Barra todos
Do senador tucano Fernando Hen- (.ahnel Garcia Marquez. Lsta. inclusi- os servicos de compra, venda, lo-

nque Cardoso sobre 0 horario eleitoral ve. irabalhando no roiciro. cacao e administrate de em-
gratuito:, \ produce e supervisao sera do prcendimentos. Services estes— E a producao de uma marionck proprio Garcia Marquez. que 

ja vem prestando para alguns
| "paz de ser \cnd.da e« ,:-o s .. . dos 

maiores e mais importantes

Lultado: 0 tclespeciador tcm a imprv- 0s jovens que nao quisercm prcstar Agora voce tem duas opcocs pa-sao de que todos sao iguais c que H.nwo mi]l!ar poderao ganhar em ra tr3balhar com a BAP E so es-

Depois de ingerir varias doses de (PSDB-SP) aprescnta esta semana projc- X b.°.P I
uisque Old l ight no Torre Palace Ho- to icgulamentando dispositixo constdu- % & odmmislroc<So

presidente da Republica — foi acometi- eia" Ulfi UnionFbncierectFinancicre

' eano ktcil |4 ( (I sakirios dos I1 t».ires I
Os nuineros ueram a tona na pes- federais. T/Nn.T "0*0 A OTT

quisa feita pela Foledo cV N^sociados 1 confessou (jue tem doado todo aVJ-J Uv/ Jt3Jt\xjLOAi-^ —
que a revista bt« Scnhor publiea esta reajuste do seu salario. mas nao quis j— — — 

l(Urnnlll uhf^noinsHwuj Com Claglfic^dgs
I semana. re velar a quern, prometenclo laze-io. | Areas de Comercialua^ao sauadm \u\^ ci:p 4 j n tcicfonc K\rmpi«r« ¦«ra»«dcH: Uttdo# o«« um Dom,n0O

em carta ao apresentador Silvio San- s.prriMrnd«i> c«n»,d.i: t0 4 ind y rp ms^-b* m W
JRomaria los. apos as eleiQOCs -para nao ficar SupfHmel!de«!rSir've«d«: j'-Tu m'»^R«,ie fB'"'[wn«m3T7 ty>

! tv™,K ,i,. Hismii irrm intensamente parecendo uma medida cleitoreira u» FenwndoKmo ve.g» .,1 "w,,nc ' " ''' RtiiKt«i.i rinrtrt. p»-kmw «» eoc
N.. vj„ pa™ "nn

tamsuasbaterias para o Nordestc duas entidadcs cims os Mcninos dt sup»n««Midoitr(omrrcuiamcou i h«ic.-j- h-pwiw icicfonc prevosdc Vend* Avuls«em Binc» —Mlill ImBBHI
ssvsssi, tssss^r1- ¦¦UiPMSH

I os candidates Mil Domingos, Mario aos 1 oitadores dc \iusii a; | | sauioOmcia* .Xcfc Aiag»«as. \ s-s •. UJ 200 40c tntr^. PfKO (c»*qo«iSucursais (j.Mas. Mali* ttross. Mat.'(»r«>nh - .if Su; I'aru 5C)C Domicilur (Dinhwro)
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Baker e Shevarcinadze 
pescam 

trutas
Wyomlna, EUA — Reuters

Bola murcha
Na última semana a secretária de

um senador ligou para o Ministério da
Indústria c C omercio, cm Brasília, e
pediu para falar com o gabiheie do
ministro Roberto Cardoso Alves, ou-
\ indo da telefonista:

\ senhora sabe qual c o ramal'

Expectativa
O vice-gmcmador paulista. Almino

AtTonsò, esui informando aos eolabo-
radores mais próximos que o governa-
dor Orestes Querei., com quem man-
tem uma complicada relas ao política

disse-lhe pessoalmente que não terá
um "candidato de algibeira" a sua su-
cessão, no ano que vem.

\lmiiio tem dito. confiante:
Sc o Quércia não tiver cândida-

to. minhas chances sab fortes.

€ Wm

Constatação
Dc i mo Pcsi'c. ii^scssi^r do cundidj-

to Paulo Maluf, sobre os programas
eleitorais:

Parece que todos estão escutan-
do os mesmos publicitários As palavras
que os candidatos mais falam no video
são o verbo mudar, o adjetivo novo e o
substantivo cadcia. ^ ¦

Joào Saldanha
O bote-popo vobfv o toquo óc boio

3AP-BARRA.
A BAP CRESCE PRA ONDE O RIO CRESCE

Quem 

sempre acompanhou
de perto a evolução urbana
do Rio não poderia ficar dis-

tante do bairro que mais cresce na
nossa cidade. Por isso, mais uma
ve^. a BAP cresce com o Ria E traz
para mais próximo da Barra todos
os serviços de compra, venda, lo-
cação e administração de em-
preendimentos. Serviços estes
que já vem prestando para alguns
dos maiores e mais importantes
condomínios da Barra.
Agora você tem duas opções pa-
ra trabalhar com a BAP È so es-
colher.

bQP
odminislrocôo
de bons Itda
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Preços dc Vendi Avulsa cm Hanca
Eatadoi Dia util Domingo Promocional(Ch«qu«)(Dinb#»ro)

EntregaDomiciliar
3e Jan«irc Slc P»ü'-o

U:ra» G«'ai*^Eip"to Sa^tc0»«"tc reo«'«
publicado pela Casa Maria l:diamanhã, coordtna as ali* idades

da reunião nacional do IM)S
9 Técnicos da Rádio N
garantem que nau ha qua ;ucr
problema de áudio no\ pr^gra-
mas di- partidiH . ic >' ; '
para serem gerados nu horário
eleitoral gratuito, apesar das re-
claniavòes dc varias emissoras dc
rádio

0 candidato do l*SI)B à >ice-
presidência, \lmir (íabficl, (ala
hoje no Encontro com a Imprcn-
>a, ás líh. na Kadi» IOKN \I
DO HK \S1U sobre sucessão pre-
«.idencial.

\ Kopcnhagen inaugura até
o fim do ano mais cinco lotas cm
Jundiai. Curitiba, Porto Alegre,
São Paulo c Rio l>e 11? iojas
j;u,i> CT y- -!i ' ' ;i:'
.•-•;rl.is do ,i:

A escola de samba Unidos do
Cábuçu vai realizar em sua qua-
d;a. n(i Ri" enconlh» com P" >•
üenciãvcis O primeiro i aceitar
foi o senador lucano Mano C o-
vas.

Previa realizada entre 14
Afientes di > iajiens do Hio na dei-
rio do no>o presidtnlt' da \ba*,
Sérgio Nogueira: Collor (39°o);
S(if (25* 01; Bri/ola < 11 ° o 1: ( o* as

è Maluf (7.5M; Freire (3.4*o);
l ula (2"o); 1 l>sv.^ (1,3%) e nu-
los (.I.ÍVo).

O T Encontro Nacional de
Organizações Na »-Go\«rr;a:nen-
rais lieadas a \ids. dc 15 a I

1?c 00Derr^u EHâtJo»
>rji» tílaJC»(i Se ainda existisse a Faculdade

Nacional de Filosofia (FNH), da
l nivcr^idadt do Brasil, estaria
lomjili-tamln 511 ânus. Para lem-
brar a dala. professores e alunos
>< reúnem amanhã, as 14h. na
I aculdadc de I etras da I I RJ. no
1 undão, onde será lançado um li-
>ro com vários artigos sobre Ma-
noel Bandeira.
# () diretor dc telejomais de re-
de do SHT. Albino Castro, scrà o
coordenador na emissora da Co-
pa do Mundo.
9 \ mua diretoria da Firjan to-
ma pítv** dia 12. no Jockes (lub
do Rio, promovendo (nrum em-
presarial de debates com asst»o-
rt's econômicos dos principais
candidatos a Presidência
4 O restaurante Mcditerrãneu.
na Rua Prudente de Moraes, cm
Ipai .ma tem u:;. vat Japio espe-
ciai para estrangeiros, com pre-
^ii> bem mais salgados. 0 chope.
a NC/S 1,5<). sai por SCiS 4,5ü.
O f nu rvKMM»nnnn'

Preços das \ssinaturas E««cutiva (S«gund» S«*t» f«ira)Segunda Domingo
S»m*atr«lTrlmaatral

EntregaDomiciliar Promocional:CS«qwa)
{DioheifO)

Promocional
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(Dmhairo)
Pron>oc»o^i»

(CN«3ua!
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{Cfiaquai|Dinh*i'0i

3 Pareça»pfomocioni'
(Chaqua!¦ Omlanol
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(C^kiw#(DinltaifOj

3 P|'C«llt
103 60?3?60105 SCP«o Oe Ja-a ro 1*0 10320 80f05 90M ¦ ás Ge-a S«nto'Sâo Pau^o

403 9021320Go ir. a bawaasr MacecCu at*
Lj'<\ ta >' or an^polta POOO A eç'f

Campo Gfan<j®.i"i B'a> a
245 00110 00

243 90169 30395 003J1 90019 00Rêcife-fortí^xa r«'«a^a joko Pessoa 54o tui» 290 60665 30
• \\rton Bafta lani;a hoje, as
1%. na Miraria \anwn mi Rio, o

3Ô4 00266 60
155 30 243 90169 30

Nacional)
(. redica rd9 IVlfim Nfto asMimt hoji os

trabtlhos no comílê di • ampanha
df Paulo Maluf em Paulo i

( íiiíms dc t rfdli'> (Para
Brade**) l\ltndimenlo a Agentes de Assinaturas do

Interior. I el.: ((121) 585-4341>ív',«. j- d- Km de JíPCtr.
(Sábado e l>on»tnfO).N(Sabad • * Domingo; Nt ¦ Scmc»:

22 • Iclex — (0211 23 690
Discagem Direta Grátis)Telefone — (021) 585-44

,n;i i son 4'.I 1 (DDO; Ru> iIl- Janeir
Oulras Pr «eus10949. l aixa Postal 2 1
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Projeto de lei 
propõe 

multipartidarisino

MOSCOU Quando abrir hoje sua varem na Justiça iqfue o grupo possui um MÊSSÈ VV

na URSS

secunda sessão desde que foi eleito em março
0 Soviete Supremo — parlamento Soviético
vai sc Üeparar com uma das mais ousadas
propostas dc reforma política já apresentadas
no pais a legalização de partidos poliu-
cos alternativos que teriam os mesmos direitos
que |'C 0 projeto de lei — que representa o
mais concreto desafio ao monopólio do poder
pejo Partido Comunista — será apresentado
por uma comissão parlamentar, segundo in-
formou 0 jornal lhe AVu York limes

"De acordo com o nosso projeto, to-
da organização política e social deste pais.
incluindo partidos, entre eles o C onuinista.
deve agir sõb frases iguais, em condições de
compelir politicamente . alirmou o deputado
Sèrgei H. Slankevich. líder da comissão, auto-
denominada Grupo Intcr-rcgional. A Constir
tuição soviética não explicita a proibição ao
multipartidarismc, mas também nao contem
qualquer mecanismo que possibilite a forma-

•çào de novos partidos. Afirma apenas que o
PC "é a principal força dá sociedade soviética

«e o núcleo de seu sistema poiitico
J 

O projeto de lei. segundo apurou o jornal
americano, conta com o apoio dc aluts fun-
cionários do partido, inclusive de gente provi-
ma ao presidente Mikhail Gorbachev. Se
aprovada, a proposta permitira que qualquei
grupo iie cidadaos registre ohcialmenie um
clube, associação ou partido político. As au-
toridades só poderão vetar o registro se pro-

arem na Justiça que o grupo possui um
propósito anticònstitucional, como. por
exemplo, o de incitar disputas étnicas ou der-
rubar violentamente o regime.

O deputado Sergci Stankevich acredita
que a proposta será facilmente aprovada pelo
comitê parlamentar responsável pela nova le-
gislação. tiias encontrara forte resistência
quando for a debatei no plenário no fim do
outono soviético. Alem de Stankevich. tnte-
grani o Grupo Inte-regional o deputado ultia-
reformista Boris ^ eltsin e o físico Andrei
Sakharov.

\ extinção do monopólio do PC en-
frenta a ferrenha oposição do deputado linha-
dura Yegór Ligachev. que denunciou a pro-
posta como uma traição ao comunismo. O
primeiro tema a ser tratado pela nova sessão
do Soviete Supremo será a crise econômica e
não questões políticas, segundo 0 The A'i'it
Yiirk Times.

N.'s últimos anos. a União Soviética veri-
ficou lima verdadeira explosão de organiza-
ções políticas alternativas. algumas delas, m-
clusive, autodenominadas partido \ maioria,
entretanto, prefere não utih/.ir csi.t denonii-
nação, mas exerce funções políticas, tais cv-
mo a indicarão de candidatos, apresentado
de ptopostas e publicação de seus próprios
jornais Mas para funcionar sem a interfcrèn-
cia policial, ainda dependem da boa vontade
ilas autoridades comunistas regionais

Camboja pede

que 
não ajude

PHSOM PI Nlt O primeiro-minis-
Iro do Camboja. Hun Sen, fez. um apelo
para que os países ocidentais e asiáticos pa-
rem de fornecer ajuda militar à coalizão guer-
rilheira que tenta derrubar seu governo. Dois
dias antes da retirada final das tropas viétna-
mítas que o apoiam, Hun Sen disse que esta
disposto a abrir mão da ajuda que recebe da
União Soviética-e do Vietnã se a China, lista-
dos Unidos. Franca ç Cingapura. entre ou-
tros. suspenderem o envio de armas aos rebel-
des liderados pelo ullra-esquerdista Khmer
Vermelho

O primeiro-ministro admitiu que esta uís-
posto a fazer concessões se o príncipe Noro-
dom Sihanòuk. integrante da guerrilha, con-
cordar cm eliminar o Khmer Vermelho de sua
Coalizão, que inclui também forças leais ao
cx-prirriciro-ministro Sou Sann "Nossa posi-
çào. seja ela flexível ou dura. depende inteira-
mente da atitude do príncipe Sihanòuk em
ttlacão ao Khmer". afirmou Hun Sen cm
entrevista a 300 jornalistas estrangeiros que
'pstão no Camboja para cobrir a rendada
das iropas dó Vietnã

Sete navios vietnamitas deixaram ontem o
devastado c maior porto do Camboja — o

a Ocidente

guerrilhaO
Kompong Som — levando de volta mais de
700, soldados, mas nenhum carregamento de
artilharia, como era esperado As tropas viet-
nanutas que invadiram o C amboja em
dezembro de 1978, depuseram o regime san-
euinário do Khmer Vermelho e instauraram
um governo fantoche lidedado por Hun Sen

começaram a retirada tmal na terça-feira e
devem conclui-la amanhã

Onze organizações de defesa aos direitos
humanos que atuam no Camboja redigiram
um manifesto cortíra a ajuda Ocidental a coa-
lizão guerrilheira. 

"Oueremos expressar nosso
profundo desapontamento com o Iracassp da
comunidade internacional, especialmente os
governos de nossos próprios países, em adotar
medidas concretas para o fim do conflito e
evitar a volta do Khmer Vermelho ao poder",
afirmaram as organizações, majontanamente
ocidentais.

A China* principal aliada do Khmer. mi-
ciou negociações e\tra-oticiais com o go\erno
de Hun Sen para a retomada de vínculos
comerciais entre os dois países A informação
foi dada por Khieu Kanharith, editor-chelc de
uma publicação patrocinada pelo governo
cambojano

mil ucnutiarios nacionalistas exigiram na rua maior autonomia

na

prisão que 
mataram Galáu

i .. .. i.. í".r..<iV í-lnr mti» nm i tv»vnft* Mitivm .

Colombianos confessam

BOGOTÁ Quatro homens envolvidos no
narcotráfico e presos por conta da guena antidro-
eas promovida pejo governo colombiano confessa-
ram o assassinato do candidato presidencial Luin
Carlos <ialãn Sarmento. ocorrido no dia IS dc
acosto O coordenador do combate ao narcotrati-
;r, Ramort Niebles Sucategi informou que os qüa-
trò serão levados a um tnbunal hoje para a acusa-
çào formal.

Niebles disse que os quatro foram detidos cm
Mcdellin quando tentavam incendiar a casa de
campo de Gcrman Montoya, empresário e assessor
do presidente colombiano Virgílio Barco: A mi-
prensa colombiana alirmou que os quatro pistolei-
ros poderão sair livres porque a decisão de proces-
sá-los caberá ao jtífe cujo nome não foi reve-
lado mas que. a exemplo do que ocorre com vários
macístrados, esta sofrendo ameaças de morte

llxiste até uma ameaça de greve dos juizes esta
semana em protesto contra a (alia de segurança
I !cs exigiram que o governo peca aos Estados
Unidos o envio urgente dos equipamentos cs-

peciais prometidos para a proteção dos -1 5(X) juizes
colombianos. O material no valor de 1 S5> nu-
Ihões. foi obtido pela ex-ministra da Justiça, Mò.ni-

ca de GreilV. düranie uma recente viagem a Was-
hirigton.

Um assessor presidencial colombiano disse ao
jornal Tlie AVw York Tinies que o presidente Barco
demitiu Mónica porque ela se recusou a assinar
ordens de extradição dc vários narcotraficantes
para serem julgados nos Estados Unidos.

Quatro bombas explodiram em Bogotá na ma-
drugada de ontem fermdb duas pessoas, um zela-
dor da comitê político do deputado Alfredo Guer-
rero e uma faxineira do cinema I smer.ilada \s
demais explosões atingiram outro cinema, o Royal
e a sede da empresa distrital de ônibus

O governo dn presidente \ irgilio Barco e a
organização guerrilheira M-19 assinaram

um acordo de paz que ernobe a desmoliilização
da guerrilha, sua transformação em partido |*>-
litieo e a convocação de um referendo para que a

população se pronuncie sobre uma série de refor-
mas destinadas a acelerar a pacificação do pais.
() acordo foi firmadú em Santo Domingo, sul
do pais. entre o enviado presidencial para \ssun-
ms da Paz. Rafael Pardo Rueda, e o líder do
\l-ll>, Carlos Piz/aro l e<>n Gomez.

Azerbaijão aprova

lei nacionalista
O parlamento da república soviética do Azcr-

baijào aprovou uma lei que confirma sua soberania
sobre a regulo de Nagorno-Karabach, informou a
porta-voz dS Frente Popular do Azerbaijão, I cila
Yunnüssova. A lei prevê, também, como ocorreu
nas repúblicas báltieas, o direito de o Parlamento
local bloquear algumas leis soviéticas, dc acordo
com uma fórmula que sera articulada por uma
comissão da I- rente Popular.

A radicalização do Parlamento azerbaijam
aconteceu depois de varias semanas de uma guw*
geral organizada pela I*rente contra o atual estatu-
to de Nagorno-Karabach. uma região de maioria
armênia que passou em janeiro para a administra-
çào de um comitê especial subordinado a Moscou,
segundo informou a agência de noticias Afp<

Parlamento aprovou a destituição deste comitê c
remeteu ao Soviete Supremo (parlamento: da

RSSi um pedido para que esta decisão seja ratili-
cada

Um cozinheiro de 33 anos loi o primeiro ckla-
dão soviético a se refugiar na Hungria, de onde. 110
ultimo dia 10. mais de 20.000 alemães-Ôrientais
fueiram para o Ocidente Rudolf Mihalics, nascido
nos Cárpatos da Ucrânia, na fronteira com a Hun-
gria. está alojado em uni campo de relugiados
juntamente com 30 000 romenos. Na cidade ucra-
mana de Kiev. mais de 10.000 maniiestantes loram
ás ruas para exigir maior autonomia em relaçao a
Moscou

Avião explode no

ar, cai em represa

e mata 11 na India
NOVA OÍ.l.l I 111 avião com oito pasMgci-

ros ç irés tripulantes explodiu no ar sobre uma
represa no estado dc Maharashtra. na índia Nao
houve sobreviventes l ma ecjuipe de >0 uicrgu-
lhadores com ajuda de seis barcos esta procurando
os corpos nas águas da represa. As autoridades
nada sabem sobre o atentado, que não foi reivindw
cado por qualquer organização

O pequeno avião era um Dornicr. fabricado na
Memanha Ocidental, e pertencia a empresa estalai
Vavudoot. A explosão ocorreu meia-hora depois
de o aparelho decolar da cidade de 1'oona para
Hyderabad. no sul da Índia. Pedaços de carne
humana foram encontrados flutuando na agua m»is
nenhum corpo foi recuperado ontem. As busca.s
continuam hoje A Vavudoot vem sofrendo mui lis
criticas pela péssima manutenção e pelo excesso
de trabalho a que submete as tripulações. Por isso.
não sc descarta a possibilidade de ter sido um
acidente

Em Paris, chegaram os corpos de 40 aos 1 I
niortos na explosão de um DÇXI0 da empresa
francesa UTA. que explodiu no ar sobre o deserto
de Saara na terça-feira passada V buscas con-
ti nuam mas ainda falta metade dos corpos das
vitimas. A explosão espalhou destroços num raio
de 100 quilômetros.

Galileo Galilei — O Papa João Paulo
II visitou a universidade de Pisa, onde fez um
discurso aos professores e alunos Lie ad\ertiu
sobre os abusos potenciais da ciência moderna
e exortou os cientistas a respeitar as normas
morais e éticas da Igreja Culólíca» Diante da
estátua de Galileo Galilei (foto), o papa elo-
giou este cientista italiano, condenado ha 450
anos pela Inquisição por ensinar que a Terra
cira em torno do Sol João Paulo 11 criticou a
•condenação de Galileo e afirmou c|ue sua
descoberta foi fundamental para a Ciência.
Galileo viveu confinado até a morte cm 1M2
porque a Igreja entendeu que sua teoria con-
testava versos bíblicos como o que diz que
• Deus fixou .1 Terra sobre suas fundações
para não sc mover jamais". Obrigado a se
retratar. Galileo murmurou ao sair da sala de
audiência da Inquisição. "Eppur si muow"
(ncLeniaiii). move-se).
Auschwitz — O arcebispo de < racu-
\ia. Franciszck MacharsKi. concordou linal-
mente com a remoção de um convento da
Ordem das Carmelitas localizado t antigo
campo de concentração de Auschwiiz No seu
luuar ser.i instalado um ( entro de I studos
I cumênicos com recursos fornecidos pelo V a-
ticano. A igreja polonesa ate agora ainda
relutava em permitir .i remoça» das 17 freiras
carmelitas, mas a concordância do papa João
Paulo II dobrou o arcebispo Macharski A
Questão do convento causou uma polêmica m-
ternacional envolvendo judeus e católicos

Namíbia — O dirigente da Swapo. Sam
Nujoma ifoto) fez o primeiro «iiscurs» desde
que voltou a Namíbia apos .Ml anos de exílio
Diante de 70.000 pessoas, ele prometeu um
regime multipartidario que garantirá os direi-
t»>s humanos se ganhar a eieicao presiden-
viat de maio O discurso durou niai- de
duas horas porque teve que ser traduzida
símulianeamente para quatro dialetos tribais

Ir ao Teatro
ficou mais
barato.
Cartlo do Leitor}

JB

Pi S£'
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OIASPAC

guaritas de fiberglass

TEL. 1011)

SAO PAtJtO J

o BCN BzVRCLAVS está sc

dcspedinclo da Rua Boa V ista e

mudando para a Avenida Paulista.

Mas a mudança não foi só de endereço
d R \RCLAYS aumentou para
50<7< sua participação no Banco de

Investimentos BC N. cjtie passou a sc

chamar BC N BARC LA^ S

Banco de Investimento S. A.

E mais:
agora o B( N BARC LA^t S

também atua nas áreas de cambio,
opcn market e operações
internacionais.
Só uma coisa permanece
exatamente igual:
a tradição, segurança e solidez dos

nomes BCN e BARC LA^t S.

Diretoria Executiva
Ademar 1 ans de Albuquerque
Superintendente
Altamiro Peruccini de Souza
Jaime Umcda Júnior
Luiz Gonzaga Mural
W agner Soares Foschiani

Diretoria Adjunta
Augusto S kitasato
Josc A Lojxrs

BCN BARGI AYS Banco de Investimento SA

Av Paulista, 1842 - 24 c 25:andares -CEP0I3I0 -Tel.: (011) 284-0077

SEE

EssE
Er£

TEE



8 ? Io caderno ? sctzunda-lcira. 2> 89

JORNAL DO BRASIL
l undado cm 1H91

M 1 DC) SASt IMI NIt) HKIIO- Diretor Vmidmu-
MAKIA HI (iINA DO NASCIMENTO BKI1 O - Dtfiora

•
VICT0R1Ò 1)1 II KIN'Ci l MIKAl Suprrinunjlenlr GnaI

MAKCOS s-\ 4 OKHl A l.dilor

I LAV |i l IMNI1I IKO I

ROUURTÒ 1'OMI'UU Dl TOUUO - I ililnr tiWlilíir

ique

Visão Sensata

Gom 
a autoridade de ter sido o ministro da

Fazenda responsável pela introdução da cor-
rcçào monetária generalizada no Brasil, em l%4
(embora a idéia nascesse do jurista José Luiz Bu-
ihòes Pedreira, um dos autores da atual Lei das
SA. que já criara cm 1957 a correção do ativo
imobilizado das empresas), o professor Octavio
Gouvêa de Bulhões vem criticando desde ll'S2 o
efeito realimentador da inflação. Assim, delendeu
na semana passada, na l niversidade de Sao Pau-
lo. a aplicação de um pequeno redutor na corre-

çào para evitar este perverso efeito.
Trata-se de uma visão sensata compartilhada

pelos economistas heterodoxos, os monciaristas
ortodoxos e os próprios consumidores, que veem
a cada mês os preços serem reajustados pela
inflação do mês anterior c mais alguma coisa. ! a
chamada inflarão inercinh que os heterodoxos
tentaram vencer com os choques de còngelamcn-
to de preços. Ortodoxo por formação, mas prati-
co antes de tudo, o professor Bulhões nao desçar-
ta o congelamento como arma temporária para a
desintoxicação do processo de espiral inllaciona-
ria.

Foi o que se tentou no Plano Verão, do qual
o respeitado niestre foi um dos inspiradores. O

plano não funcionou porque a componente orlo-
doxa foi comprometida com a resistência do
Congresso e da burocracia em aprofundar o sa-
neamento das finanças públicas, incluindo dêmis-
sões de pessoal, extinção e privatização de esta-
tais.

O professor Bulhões está convencido de que o

governo eleito por maioria dos votos cm b de
novembro tera condições políticas e credibilidade

para sanear as finanças públicas Neste sentido,
dentro de um amplo plano de redução dos gastos
públicos c do próprio tamanho do listado, nao

poderia ser deixada intocada a correção mone-
tária O mecanismo amplificaria, por exemplo,

qualquer tentativa de realismo tarifário e de cor-
rcçãõ no atraso dos preços públicos (um dos
focos do déficit público), como faz a Argentina de

Carlos Menem. que colheu uma inflação de 200%
em julho, antes de registrar 5% no mês de agos-
to.

Vai. no entanto, uma distância muito grande
entre a sensatez da proposta do professor Bulhões
— de resto já aplicada por Mario Henrique Si-
monsen no governo Geisel. quando foi criado um
redutor permanente na fórmula da correção e
a suposição de que ele esla recomendando um
confisco no rendimento, como o aplicado por
Delfim Netto, no governo Figueiredo, em 1980,

quando a inflação foi de 110% e a correção de

55%, ou mesmo nos tres choques econômicos do

governõ Sarnev. Também nao ha motivo para a

proposta ser, explorada com lins eminentemente
especulamos no mercado financeiro, especial-
mente pelos cambistas, que a utilizaram como
mais um pretexto para puxar para cima as cota-

çoes do dólar paralelo c do ouro, que ha tres
meses perdiam para a inflação.

O saneamento das finanças públicas exige um

grande pacto nacional para a ^repartição dos sa-

crifieios, incluindo os investidores. Os milhões de

póüpadores nas cadernetas de poupança, co11s-
tas do FGTS. do PIS. do Pasep ou aphcadorcs na

divida pública já estão, na pratica, sofrendo a real

aplicação de um redutor nos rendimentos eauvi-

do pela continua aceleraçao da Ínfiaçáo. que faz.

com que os preços subam mais rápido do que a

correção monetária, que leva em conta a inllaçao
verificada pelo índice de preços ao consumidor
apenas ate o dia 15

Um plano eficiente de combate á inflação
certamente sera bem recebido por todos e não

deveria servir de pretexto pára especulações no

mercado financeiro, ainda que contemple um re-

dutor na correção, ou sua extinção quando a

inflação brasileira estiver na faixa de um digito.

Os paises desenvolvidos ou scm alia virulenta dc

preços dispensam o remédio da correção, conee-

bido pelo professor Bulhões como uma* etapa

temporária mas nunca p.tra uma convivência per-
manente com a inllaçao.
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Cartas

Restrição Intolerável

O 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
foi criado em 1966. em substituição ao insti-

tuto da estabilidade para o trabalhador com mais
de dez. anos de emprego. O Brasil vivia momento
econômico difícil (a fase das falências purificado-
lus). causado pela dura política de saneamento
aplicada pelos ministros Roberto Campos e Octa-
mo Gouvêa de Bulhões As desejáveis fusões e
incorporações de empresas para gerar economia
de escala seriam inviáveis com a permanência da
estabilidade.

Incompreendido a principio, o l GTS se rc\e-

loú bastante prático tanto para as empresas como

para os trabalhadores. Para as primeiras, sigmli-

cou a liberação de capital de giro. para os

empregados, deixou de haver o incômodo da

iCão trabalhista para garantia dos direitos em

caso de demissão. O Fundo de Garantia passou a

ser uma fonte quase automatica de sustentação

temporária do desempregado.

A aceleração da inflação, no entanto, tornou

o FGTS extremamente prejudicial aos trabalha-

dores, seus titulares. A gestão feita pelo governo
(inicialmente pela burocracia do extinto BNH. e

ha três anos pela da Caixa Feonomica l edera )

revelou-se despreparada para ajustar os prazos de

recolhimento das contribuições pelas empresas e

os repasses da rede bancária a conjuntura infla-

cionária.
Como resultado, o próprio presidente da

(TF reconheceu que 100 mil imóveis populares
deixaram de ser financiados pelo pouco zelo na

..estão dos fundos, em beneficio das empresas,

que ficam dez dias com o dinheiro devido aos

trabalhadores, e dos bancos, que chegavam a

ficar mais de 40 dias com os recursos no caixa

para empréstimos de curto prazo aos salgados

juros de mercado.
Além desses problemas, as diversas formas de

expurgo no rendimento da correção monetária

em relação a inllaçao oficial nos últimos 12 anos
corroeram o poder de compra do P GIS (uma
conta sem saque desde a críaçao do I Cil S com-

pra em termos reais, descontada a inllaçao, ape-
nas 30°.. do que comprava em 1966). Os cotistas
do Fundo dc Garantia também vêm perdendo
seguidamente devido ao atraso com que são apli-
cados aos saldos os magros juros anuais de V'.. e
a correção monetária (numa transferencia dc ren-
da aos que manipulam temporariamente os re-
i* ursos).

Todos sabem que a institucionalização das
comissões nas liberações de verbas públicas fede-
rais para as prefeituras realizarem projetos de
saneamento básico e programas habitacionais
com os recursos do 1*GTS desvia, por baixo, de
10"o a 15% das verbas das finalidades sociais.
Não bastasse isso. e quase generalizada a inadim-

plcncia destes empréstimos, o que ameaça a soli-
dez do Fundo de Garantia.

Milhares de aposentados têm ficado desupon-
tados com o reduzido valor do 1'GIS. pecúlio
com o qual cantavam comprar uma casa ou

iniciar negócio próprio. A permissão, no final dos

anos para a utihzaçao do saldo do 1 lindo

para compra ou abatimento das prestações da

casa própria foi uma rara compensaçao oferecida

aos trabalhadores. Graças a isso. puderam dar

uma aplicação bem mais produtiva a seu pecúlio.

É inadimissivel. portanto, que o Congresso
cogite de criar restrições a utilização do KilS

para a compra ou o abatimento das prestações da
casa própria para os assalariados de maior renda.
Trata-se do confisco dc um direito do trabalha-
dor sem justificativa. \ menos que se queira
continuar a proteger a ma aplicação do dmheiio
do trabalhador cm beneficio de uma minoria que
vive das comissões na liberação dos recursos pu-
blicos.

Pr<)('csso fiunido
1 m 23 5 K'J rccjucri ao INI'S que <

processo II bS-2I «s 1 iosse t '.canil
nhado á MDl;, para reajuste dc pen-
sào especial Decorridos 10 dia--. voltei
la. e .1 repartirão havia sido tianslenda
para o 2° andar Provei minha condi-
sào de a.lvoe.idu p.u.i evitar filas e luí
advertido dc que teria que requeier a
D Lea< que marcaria dia c lu ' i para
aiendimeiuo Depois de lu voltar, (ui
procurar D l ea. na Prcs Vargas, 52^
.V. Não obstante constar que o atend)-
mento seria das S .is 141i. D Le.i nao
havia comparecido ao trabalho Pro-
curei então o superintendente. Pr
João Abdala. no 7° and., que também
ti.iò havia comparecido ao trabalho
Voltei vio 4 lv da Pres. V a ruas. e Ia fui
tnlormado de que o chele !)• ^c»
estaria no 17" and. Usthc lá por tres
horas c o chefe não chegou. Procurei o
Or /ilmar que me encaminhou .i P
Maria Helena, que depois de uma lio-
ra localizou o pfòcesso e disse-me pa
ia busca-lo dentro de cinco dia> u»>
DM | Indo ao DM1 fui informado
de que deveria procurar o INl'S da

t iraça Aranha. 35. Nada Voltei
ao 418 da Pres \ .11 eas. 1). M.ü 1.1 He
lçria me mandou para o ls"and .onde
me informaram que o proce- o nao
eslava a li Mandaram-me ir ao térreo e
la me disseram que o processo havia
sido remetido a Av Graça Aranha. 1*1
me provaram que o último boletim
recebido ali fora o de n 186. em abril
S9 Onde esta o processo u nTfiS-
25716 81Geraldo li. Ferreira Hi<>
de Janeiro.

,1 anliin da Saudatlo

Ni) dia 17 '» S'i. .,,i ler i ' riclo
uma pessoa de minha família, tomei a
providência da remoção do e> rpi> para
o Jardim v.i.i Saudade, onde adquiri ha
vários anos um lote para uso em tal
eventualidade. Tive o conslraniitmen-
to de ver O péssimo estado em que se
encontra aquele cemitério, com capim
e entulhos sobre os canteiros. (>•- ha-
nheiros sujos e maltratados* as cape-
Ias em mau estado de conservarão e.
sobretudo, o atendimento deseducado
e muito burocrati/ado dos luui lona-
rios C administrador. Sr .1 -e dos
Santos Seixus. não tinha ido iiabalhar
no dia. e fui deseleiiantemente atendi-
do pela funcionária Klianc de Araújo
1-ernandes. que me declarou que não
faria o sepuliamento do corpo sem a
minha assinatura, como proprietário
titular do lote. Perguntei "1 >e eu
estivesse ausente ' l ia me !esp*»ndeu
que não haveria sepultamento

local e de difícil acessa, e nao ha
placas indicativas pelos cam i lios pa-
ra se chegar ao Cemitetio

importante alertar .'.o publico
que a mesma empiesa mantei dora
está fa/endo ampla publicidade pela
televisão, de outro Jardim da Saudade,
cm Paciência i ) lluinltcrtu (iueiros
— Ki» de Janeiro.

tulo político que seja do presidente
Sarnev Se existe, i ele não pertenço, ja
que minha filiação e ao PMDB. Nao
tenho qualquer motivo para atacar di-
reta ou indiretamente e em termos pes
soais, nem o Si Waldir Pires, nem p
Sr. Leonel l)rizola. embora deles tenha
discordâncias políticas. Alem do mais,
ha vinte anos na atividade política e
nó e.xercicio do mandato parlamentai
sempre tissunu pessoalmente minhas
posições de forma clara e bem defini-
das. Nunca pilotei ninguém para atin-
1'ir objetivos políticos Seguramente
não sou eu quem está a serviço. Lui/
Prisco Yiilha Brasília. D' ¦'
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Reconstrução
Pesquisa desenvolvida pela üinbra-

pa. que env <l'.«uga-!os de apenas l SS
12 mil em quatro anos. descoj • » um 1
técnica para aumentar em até tres ve-
'es a produtividade da cana-de-açúcar,

i orn a dispensa da aplicação dc adubos
mtrogenados. que representam uma
despesa anual de t SS 150 milhões cm

\ adoção ua no

neiros
moral
desviarair
çào de

tm no ri ações auv\»»v» o»* n. -•»*
loüia poderia aumentar sensivelnie
u nroduçâo dc acucar e álcool do pa

tecnc
tente

¦i produção oe acue ai ui1 pais e
teammar o v- K.hd > Proçr.m-.i Na-
cionãl do Álcool

si»h%í penerosos subsídios, acomotiou os

ficiente para atender a frota nacional
de carros a álcool, porque muitos usi-

ti i > h ntaiam o eoi pi¦ >m: '
;om .> ii>. ... >>s subsuti'>u e

»dtição para a fabrica-
.içucar, dep»Ms que ele voltou a

ter preços internacionais favoraveis
1 sper :-^e ae u que .1 descoberta

da tmbrapa pennila uma reconstrução
ãko.'l dc baivo ; .--a cima -V

pela busca da eliciència e da
vidad. da l.ivour 1 que poderá
ir os pesados subsídios pap w

jade isob .1 forma da expio-
-Krrai tt r • a» p >'l a

do I
cotiv.\ai
prodM
d pen
pela soe
sào da 1
r

de suca'; Seguid
crise na linha e '
dência e tratar es
dade cr • si
nada apenas
: à ¦ da liur.
ha ae ml-' e'
presa ImiJa,

O i .a
verno estad

amei ' -
Odas a
1C ! :'l

dar
uer- ^ ie-

: i»i!c

a '.eiua
dire\'ar

! 1 ca
:ortar >

çat h 1

Bondinhos

se m.staura a
s ve/es a ten-
imonio da ci*
•.n;p' >a de$ti-
Como a hnba
•oei ¦ pi He*
11 m uni i em-

ra é que o £0*
u ledu/ ; em

: • meira Wei,i
.1- - 'ndmhos.

.--.nas de ou-
.•n aparei!''!

c:n despesas
iOtiall-ai ¦ I K

i um valor tn-
: tnahenávei da
ida intemacio-

Ell«Ollo

I m 27 1 s2 adquiri um titulo de
capitalização da Sul América de Seeu
ros. valor nominal l iS l(K) mil. tendo
pago ' rS 700 referente a primeira
mensalidade durante um périplo de
sois anos. iniriterruptamenie I iquei
surpreso quando recebi iesví»itc do
mulo no valor de NCzS 10.93 () titulo
original esta em poder da Sui America
de Seguros, quando houve o reseatc

I ) O absurdo e uma pessoa ad-
quirir hoje um titulo de capitalização,
e daqui a seis anos essa quantia estar
desvalorizada, com prejuí/o para o
portador do titulo. Além do que as
cláusulas contidas no verso do mulo
não sào cumpridas NValdcmar da I on
seca Ikuicio — Kiu de .laneiro.

(Concurso

Gostaria de obter uma resposta do
| ribunal I edcr.il de Re. ur-os sobre a
morosidade na divulea^ao do lesulta-
do final do concurso paia 1 cênico Ju-
dieiário tendo em vista que i provas
foram realizadas em maio deste ano. e
ate o momento nem oTI-R nem a I sal
(órgão responsável pela correção das
provas) apresentaram uma iusiiiic.iti-
va para tal demora Maria Xu^usta
Prata Kio di* laiuíro.

1-01 divulgado pela imprensa no
dia >> W o pedido de exoncraçao da
diretora jicral via Biblioteca Nacional,
Sra. Maria Alice Barroso, alegando
falta de apoio superior no tocante a
jornada de trabalho dos funcionários
da instituição Posteriormente, no pro-
grama "Jó Soares Onze e Meia ; de
2" " S9. a diretora usou de algumas
inverd.ides em relação aos fum: >na-
rios da casa

(.. ) Durante a greve dos servido-
res públicos, em out SS, foi siniiad >
um acordo coletivo entre a direção da
btindaçao Nacional Pro-1 eitura e a
comissão de funcionários da Bibliote-
ca Nacional l ma das clausulas íirma-
das era a redução da jornada dc traba-
lho como forma de compensação a
não aceitação das reivindicações de
aumento salarial

(,)uanto a alegação de ilegalidade
da redução da jornada de trabalho,
esclarecemos que tanto a ( L I quanto
a Constituição ledera! de 19KS pre-
vêem apenas uma "duração do traba-
lho normal não superior a oito horas
diárias i i

Refutaram os funcionários da Bi-
blioleca Nacional terem sido indireta-
mente chamados de Ociosos c meom-
petentes. ç estranharam o fato de ler
sido dito que a instituição funcionaria
muito bem com 200 servidores bem
pagos, unia ve/ que sempre foi recla*
inação geral a necessidade de um nu-
mero maior de funcionários. Lamenta-
mòs que, ao conquistar um espaço no
meio de comunicação, a Sra; Maria
\licc Barroso não lenha mostrado a
real importância da Biblioteca Nacio-
nal. como órgão vital do cenário cul-
tural brasileiro e do Ministério da ( ul
tura. e menospre/ado o trabalho
desenvolvido pelos servidores da insti-
tuição que dirigiu durante os últimos
cinco anos i i 1 alinui do Nascimento,
pela diretoria da \ssociação de Servi-
dores da l-umlação Nacional l'ro-1 eilu-
ra — Kio de Janeiro. Brigifl

2) Compra irreeulai de pneus e ca-
maras dc ar — í ..) boi aberta sindi-..
cáncia. em 21 2 85. (...) e-comprovada
a denúncia. ( • •- " gerente lol Icnuti
do por justa causa t ) li ca*»• loi
registrado na Central de Serv^^s ilo
Roraima.

}) Ocsapàrecimcnto de I .*.SOqui
los de . ' • ' !.' um depo-i'" em <.«-.• ¦

l m 10 | ss, (> gerente da < 1 ba. 1 em
Anápolis atestou o recebimento .le

I • 3S0 qiuli - de arríS l >s o pro-
duto efetivamente não deu entrada na
meiui.>11. la ún ' -de i t 1 )uránte .1
apuração dos !ati>s reiente da um-,
dade apiop1 u-sc ukIcm.I im. ntv de
11111 cheque nominal a Cobal, no valor
de C/s 114. Ms. 5 e loi vi mui.io po
rasi. t.oisa.l >

¦li Roubo dc (VS
1OSS) pelo eeientc da Companhia em
Sào José do Rio Claro (MT) — F.m
y 10 87. durante inventário loiineiro.
a empresa constatvui uma lalta de C />
26I 2S2.S3 cm mercadoria^ no supei
mercado (...) Lm 10 12 K" ( .) loi
aberta sindicância que vimcitnu que .;
falta ele mercadorias, na verdade, che-
uava a CzS 274 080,51. I-111 conse-
qúência. o gerente do superme:.. a 1 •
101 deHudi' poi .justa c.iiis.i em '' ;

Todos os casos foram encaminha-
dos à Policia federal, para as provi-
déncias cabíveis Portanto, .10 contra-
rio do que sugere a matéria, a ( obal
tomou todas as providencias adminis-
nativas para a apuração das irregula-
ridades e punição dvis culpados. 1'cdro
do ( armo Dantas, diretor presidente,
(Cobal) Companhia Brasileira de Mi-
mentos — Brasília.

I 111 .k 1 tlii~ loatlü-
I mais do viue sabido que s,i a

união faz a fi iça. e os cstçlionatario-
sempre apostaram no comodismo de
suasvuBa' 1 >mo o lesado além do
prêjuizo. acaba se sentindo como rcu
diante das tli iculdades burocráticas, a
impunidade .1 cada dia se agiganta

Muito diferente, todavia, seria se
um dos lesados cm qualquer modali-
dade de golpe se encarregasse de pro-
mover a coleta dos nomes e endereços-
das demais vitimas, lista relação seria
de uma utilidade impar tanto paia •
autoridades policiais como para as
próprias vitimas organizarem a su:l
defesa. Um grupo coeso consegue o
que isoladantenté jamais se alcançaria,
Lconides Kltin • Kio de Janeiro.

\ òlfi
Sou apreciadora do vôlei e

pelo crescimento desse esporte
mas ha algum tempo lima
estrelismo atacou NVilliam & cia.
to que sinto as conseqüências dis
desprazer com que se as-iste t .1 '

partidas hoje. 1: preciso dar um h<
fazer como o feminino partir p,
tuvenil. renovar O v» lei preci-
mais energia, mais arejamento,
maturidade e menos egoísmo F
Moura — Km de .laneiro.
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\ propósito iia m do Informe
JB de 22 '> y>- sob o lindo "A servi
0" ( ) informo que nao tenho a

menor ligação política com o Sr. An-
totiiO Pedreira, não sei de nenhum par-

Ciostana de esclarecer inlorma-
çòes contidas na matéria " I uma eu-
trega .i Sarnev balanço sobre a corrup-
çào no governo' . em que a
Companhia Brasileira de Alimentos
(Cobal) e citada como envolvida em
irregularidades.'Na verdade, todos os
casos mencionados na matéria íoram
apurados pela Cobal. que encaminhou
os processos respectivos a Policia re*
deral. para as providencias no âmbito
criminal Na esfera da empresa, foram
tomadas as providências cabíveis, co-
mo por exemplo a deim^ào por justa
ia usa dos servidores envolvidos, e
ações judiciais para reparação dos da-
lios tuusados a ('obal

i D» - vio de meie i.lonas do pos'.o
de venda no município aina/onçnsc de

1 abi ca 1 m 25 I" S5 t I :•» m-: u|-
rada sindicância (. i «. cm 1' '-
comprosada a dcnún.ia o gerente loi
demitido por justa causa « .)

. )> jornais deram hà dias uma no-
ticia que acredito nao tenha sido stiíi-
cientemente analisada e explorada pe*
los órgãos de comunicas.! c pelos
v.Mneniarist.is poliii.os

I ech \Sa . . loi convidado para»
ser primeiro nunistio da Polônia, mas
nà. iceitou declarou qiie era somente
um eletricista e lider sindical, e que"
nao tinha competência para assumir
um cargo de tal envergadura, leve ele
o tiroemio e a autocrítica de reconhe-
cer si' limitações, recusando um car-

.o acima de sua capacidade."
IX-i o mundo um exemplo de eles-
prendimento e de bom senso.

Infelizmente. Lula não tem o mês
mo senso de autocritica. Nao basta
sei lidei sindical e falar bem para ser
um bom presidente da República. O
cargo exige treinamento, através, m
clusive. do exercício de outras lunçoes
publicas I ula deveria escalar os \à-
nos degraus da carreira política, para
adquirir experiência e traquejo. para
cni io —- se se sair bem pensar na
presidência

Lula lidei sindical lutando pelos
direitos dos trabalhadores, sim Presi-
dente da República, poi enquanto,
não! Fernando J. <li * astro Santos
Kio de Janeiro.
As cortai *erão kelecionadas pora publico-
çào no todo ou cm parte entre a» qu*
tiverem assinatura, nome* completo e legi-
vel e endereço que permita confirrnatao
previa.
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Um bom combate

Fvlix dr Uhtivile

Maurício Cot' lho *

A 
cada dia sc aprende um pouco mais. O
JORNAL DO BRASIL, na sua edição

de 18 09. informa, no artigo da jornalista 1 creza
Lobo, que o Dndcs está proibido de financiar o
setor público. Criou-se uma reserva dc mercado
ao contrario. Bancos oficiais só p-nlcm financiai
empresas privadas. O conceito e louvável. ;ppr-
que baseado na mais translúcida concepção dc
capitalismo. O risco c do governo, riíás os lucros
são particulares.

O artigo da jornalista 1 creza Lobo in-
forma que já existem consü{tas no Bndes, origi-
nanas da iniciativa privada, no montante dc
L'SS 1,4 bilhão. Mais ainda: "estes recursos só
entrarão para valer no setor elétrico sc houver
tarifas reais." Assim, explica a articulista,
"grande volume dc recursos dos empresários saí
da aplicação no uver e sai pára o setor produtw
vo".

O que foi dito em poucas linhas, na
concisão perfeita da autora, merece prolunda
reflexão. Em primeiro lugar, o setor público,
no caso específico das empresas geradoras de
eletricidade, não dispõe de recursos para in-
vestir As empresas, ressalvados os casos cs-
pccíficos. estão se atrasando do ponto de v ista
tecnológico e perdendo seus melhores profissio-
nais, justamente para o setor privado Ha. ao
que parece, uma política deliberada dc quebrai"
empresas publicas, outrora rentáveis, para en-
tregá-las á iniciativa privada.

fste e um processo perverso que nada
tem a ver com a ne» nave da política dc
privatização. O setor privado quer tarifas reais
Concedc-las será um ato dc justiça e de incenti-
vo a iniciativa privada Mas o *ct.»! publico
amais conseguiu as tarifas, por exemplo, solici-
tadas pelo gerente da joint-ventures da Alcoa.
Ele quer ter a remuneração de 18" o sobre o
investimento. Se a Eletronortc gozasse de situa-
ção assemelhada teria uma ótima saúde finan-
cciraj atualmente. Ao contrário, as empresas
estatais são utilizadas para. com seus recursos,
auxiliarem na política de subsídios do governo.
Subsídios que. como sc sabe. terminam contn-
buindo para a crescente capitalização da inicia?
uva privada.

É preciso tomar na medida apropriada a
¦ >va onda da política dc privatização O Brasil
• m um dos poucos países do continente que
v nsccuiu sc desenvolver, proteger seu patnmó-

e promover obras de grande vulto porque
e empresas estatais capazes de responder ao
¦afio Nos anos cinqüenta era comum as cida?

s do Rio de Janeiro e Sã.' Paulo viverem
' ¦ alongados blecautes. \ iniciativa privada nao

teressava realizar noyos investimentos no sc-
tor. Pior era telefonar do Rio para Sao Paulo.
N o havia telefone, nem as empresas encarrega-
das dos serviços estavam preocupadas com a

.asse/ Foram as empresas estatais que solu-
naram este problema.

O surto de desenvolvimento industrial bra-
.iro foi baseado na a^ao estatal Outro exem-

p : foi a 1 mbrapa que desenvolveu, entre ou-
s, um tipo especial dc semente de soja.

adaptada ao cerrado brasileiro. Hoje, esta pian-
que o Brasil não conhecia ha vintç anos.

u nda as paisagens desde o sert.to baiano ate o
sui do pais. A função cdificadora da Companhia
Siderúrgica Nacional nao pode ser medida em
números. Os aços produzidos ç vendidos pcia
CSN. a preços irreais, também estão prejudican-
d • o bom desempeiv • : .. .. a empresa \
Eletronorte é uma empresa recente, Tem apenas
16 anos. A Amazônia existe n
empresa. E por que nenhuma empresa privada
foi ate o!baixo Tocantins c • uma hidrcle-
tric.i do porte de I ucurui

A questão, que está por baixo desta onda
de privatização e a quem ela interessa Se os
preços ou tarifas reais l< •<.: t praticados, as em-
presas estatais voltarão a ter seu antigo padrão
de eficiência Mas para que elas possam ser
privatizadas, ao que parece, e preciso, primeiro,
torná-las absolutas e totalmente inviáveis. E, a
partir dai. torna-se muito lacil para o empresa-
rio. financiado pelo juro subsidiado do Bndes,
fazer um negócio em que o dinheiro do contn-
büinte passa, numa penada, a constituir patri-
mónio de apenas um cidadão ! sta política
privatiza os lucros, mas. sabiamente, estatiza os
prejuízos. A quem interessa isso'1 Ou melhor aii
prodcsl.

Prohssiontil de Relações Públiciis conselheiro do
Conrorp-Df c ass slenle do presidente da íletronor-
(e

Esse 
José Sarney que c presidente de

alguns brasileiros e cie algumas^ bra-
sileiras tem confesso e peço perdão ao
leitor alguma coisa cm comum comi-

go; é produto da minha geraçao. V ivemos
os mesmos anos dourados, os mesmos
anos agitados. Até 1964, éramos liberta-
nos, cie c eu. Ai, vieram os militares, pi-
sando Brutalmente sobre flores (Ledo
|vo). Aí. nosso luminoso sendeiro hilur-
cou-se: eu lui exilado. Sarney foi cooptadò.
Vida que segue, como vírgula o João Sal-
danha: eu voltei e continuo, Sarney ficou*
fincou-se c esta presidente da República.
Bem-feito. (Sc cie se sentir ofendido e rc-
clamar direito dc resposta neste palanque
impresso, eu dou).

Perguntara o leitor que porcaria de

geração c essa. que produziu, ao mesmo
tempo e no mesmo lugar, obviamente, um
Sarney c tantos anti-Sarney Não se irrite,
leitor, porque aquela, naquela época, era
uma geração insólita, mas idealista: queria
mudar o Brasil. L que a Historia tem suas
estórias I . ao invés dc mudá-lo (objetiva-
mente), danou-se (subjetivamente).

Há pouco tempo, jogando conversa
lora com 1 uis Wcrneck \ lana. ouvi-o qua-
lificar aquela geração, a qual ele também

pertence, de geraçao zig-zag tomou um

porrada, perdeu o rumo e anda, até hoje.
trocando as pernas. Companheiros daque-
les tempos c lutas são. hoje, respeitáveis

adversários. Alguns são empreiteiros c li-
nancistas não tão respeitáveis. Recriminá-
los? Nanja eu. Escolheram, digamos, a vi-
da, que vida a gente só tem uma. E. nos
trópicos, pela metade.

Aquele era o melhor dos tempos e
éramos uma geração generosa. Queríamos
fazer a revolução para um povo que nao
tinha competência para fazer a sua revolu-
ção. Queríamos doar
a revolução, como
uma maçã. à fome do 
povo. Do alto da pi-
rãmide econômica, al-
íabetixados e bem ali-
mentados. doia-ríbs a
miséria do povo. Era-
mos bons e nos dispu-
nhamos a oferecer-lhe
justiça social gratuita.
Sem nos dar conta,
éramos a outra face
da moeda: autoritá-
rios como os que nos derrotaram.

Comparados com os brasileiros da gc-
ração de 1968. éramos tímidos. Os da gera-
ção de l%x foram, talvez, mais ousados.

I unidos disse, mas riioralmçntc: não fomos
até as drogas, ficamos nas idéias. Que dro-
gas! 1 imidos disse, digo melhor: mais pru-
dentes. Pelo menos, politicamente. Tive-
mos a paciência histórica, que hoje nos
impacienta Resumindo-se c que sc pode
resumir o homem: a geraçao dc 1968 foi
mais açao e a dc 1960, mais reflexão. O cjuc

não quer dizer que tenhamos refletido o
Brasil mais corretamente. E apenas uma
constatação.

Àquela época de pré-paraiso ou pré-
inferno foi quando mais se leu marxismo
no Brasil. Não se mastigava, porém, de-
glutia-se marxismo. Conhecíamos todos os
modelos revolucionários. Um deles, certa-
mente, seria bom para o Brasil. Não foi.
Nenhum deles será.

Nossos erros, nossa lição: o autori-
tarismo exacerbado

 nos ensinou que não

"Queríamos fazer a

revolução pura um

povo que não tinha

competência para

fazer a sua revolução."

é bom ser autoritário.
Tanto para quem
exerce o autoritaris-
mo como para quem
sobre é exercido. Ho-
je, somos democratas
desde criancinhas.

Ainda borbulha
em nossas vísceras o
sentimento dc justiça
social. Mas. agora e
sempre a par das li-

herdades cívicas. Vinte e um anos de dita-
dura militar convenceram-nos de que a
liberdade e proteína indispensável a boa
saúde do homem;

A geração de 1960 não foi uma ruptu-
ra histórica. Não menosprezamos nem
rompemos com nossos antecessores luta-
dores, -\ntes, demos continuidade as suas
esperanças li lutamos o bom combate. 1:
isto: a geração dc 1960 foi uma apoteose
ideológica! 1964 foi o encontro e o embate

* i *

dc gerações, as deles e as nossas. Lutava-
mos menos por liberdades livres do que
por uma nova ordem. Com erros crassos,
mas sonhos lindos. Ou vice-versa.

Nosso socialismo era mais nacionalis- -~r
mo do que justiça social e o nacionalismo
era mais estatizaçáõ do que eficiência eco-
nômica. Também não era para menos: tu-
do e o mais eram deles Hoje. a guerra e a
mesma, mas requer outras formas dc luta.

Naquele tempo, havia discriminação^
ideológica (A: presta. B não presta le desvjft .
ideológico (o povo segue o líder) Parado-.,
xalmente. a ditadura nos aproximou do,,

povo. E surgiu uma bela e eficaz Frente (o .
MDB) contra o arbítrio, a ortodoxia, o^..,;
nianiqueismo. Levantou-sc a bandeira 4^ \;
cidadania, fomos atrás \ encemos c perde- .,
mos. Vencemos a ditadura, mas perdem»,s, ir
a hora e a vez de tornar-nos cidadaj -.
deixando que a Nova República acabasse,
com a ampla Frente de massas. Foi out-fo
Io de abril Voltou-se ao compartirnentis-
mo ideológico, falvez. venham - ¦> pagar
caro pela imprudência de contribuir para
dividir de novo o povo.

Dou por dito
É mesmo uma geraça ztgae/ag". e, es-

sa de 1960: ao pen ar, ao escicver. ao . .
vernar.
——————— . j* Redator do JORN AL ü< /i ;i><
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Os pobres 
e o espaço cósmico

. - . i i.- . ...... í~\. f-vjt » roíitt/ir cada vez in ti i o r entre
Josr \ Iiirisrrriil i ilho

esnaço «.osmíco nos próximos 40 anos.
r. | ste e o tema geral do 41)' ( ongresso

Internacional de Astronáutica, promovido
pela 1 ederaçào Internacional dc Astronauti-
ca. em Malaga. 1 spanha. de 7 a 13 de outu-
hro próximo, reunindo os mais eminentes
cientistas espaciais do nosso tempo.

Os próximos 4o anos. pode-se dizer, vao
ate o ano 2030 1 um período decisivo para
os destinos da humanidade. Nosso planeta
poderá sofrer uma hecatombe nuclear ou tini
colapso ecológico Ou ainda uma crise social
como jamais se viu na história. Basta que.
respectivamente, não seja detida a corrida
armamentista ate hoje crescente apesar do
novo clima entre URSS e EUA; nao sejam
neutralizadas a-- contínuas agressões, em es-
cala global^ ao meio ambiente; e não sejam
resolvidos os problemas cruciais que distan-
iiam. cm ritmo acelerado, o pequeno grupo
dos países desenvolvidos da imensa legião
dos países em desenvolvimento. Sem falar na
hipótese, perfeitamente possível, de explosão

simultânea das duas últimas ameaças. Os
desastres naturais sempre tem mais vitimas
entre as populações pobres e indefesas

Felizmente, para consolo c esperança ge-
rai. há gente muito capaz examinando tais
perspectivas nada animadoras No mChc.io-
nado Congresso de Astronáutica, por exem-
pio, será realizado um importante colóquio
do Instituto Internacional de Direito I spa-
ciai. cuja questão principal c exatamente a
situado dos países cm desenvolvimento em
face do vertiginoso avanço cientifico e tecno-
lógico provocado pela conquista espacial 1 s-
sa conquista vem contribuindo para ampliar
o fosso que separa os países adiantados dos
atrasados. \i está uma'das maiores aberra-
çòes do progresso tecníco-cientiiico neste li-
nal de século \X

No colóquio. o dramatico e complexo
assunto toma a forma de "as implicações
jurídicas do principio pelo qual a exploraçao
e uso do espaço cósmico devem ser realizados
para o bem e no interesse de todos os países,
lesando em especial consideração as necessi-
dades dos países em desenvolvimento" Ou
seia. o que os juristas vão tentar esclarecer.

para reduzir a distância cada vez. maior entre
os dois mundos, é formular o que deva sc
entender, cm termos de obrigaçao legal, por"para o bem e no interesse de todos os pai-
scs". especialmente dos países súbdesenvolvi-
dos. a maioria esmagadora.

O problema não e novo. Esta na agenda
das Nações Unidas há três anos A Assem-
bléia-Geral da ONU encarregou o Comitê
para Uso Pacifico do Espaço Cósmico de
examinar a matéria através de seu Subcomitê
Jurídico. No ano passado, refletindo as preó-
cupaçòcs de inúmeros paises. a começar pelos
do 111 Mundo, o secretário-gera! da ONU
pediu a todos os países que expusessem sua
experiência de aplicação na legislação interna
do disposto no artigo I do I ratado do Ispa-
ço de 1967 Esse artigo diz. no que nos
interessa ' \ exploração c o uso do espaço
cósmico, inclusive da Lua e demais corpos
celestes, deverão ser realizados para o bem e
no interesse de todos os paisc*». ijuaJcjucr cjuc
seja o estagio dc seu desenvolvimento econo-
mico e científico, c são incumbência dc toda a
humanidade."

Em abril deste ano. •• Subo mi:--- Jur.d:-
co rcuniu3se para discutir o pioblcr.u Surgi-
ram posições conflitantes. Muitos paists
crêem que o abismo entre de-etis . ¦
subdesenvolvidos podcia ser dinui ¦ 1» • •
a aplicação do principio da cooperação uiter-,.
nacional c um programa correspondente a ta.
compromisso. Outros minimizam essa possi-1
bilidade e se mostram bem pouco interesM'-^
dós em criar um esquema internacional obri
uatório para acelerar o desenvolvimento dp/j,^
nações carentes, inclusive na arca espacial,,, ...

O Subcomité Jurídico acabou aptosan-
do a formação dc um grupo de trabalho pano
analisar a experiência nacional e intcrnacio-
na! dos paises na aplicação do artigo 1, eoii^
base em suas leis e acordos internacionais^
sobre programas espaciais Mas o ç:..;-.- <
trabalho só cômeça trab.nhat c::1
Prevaleceu a posição dos q^ue nao tem prcssí-i
Por isso. queira-se ou nao. o colóquio ue-
Málaga se tornou um fórum dc pressão, des^
tinado a manter a questão c agUy.t.
como ela de fato o c

* Jornalista

Lembrando as calendas gregas

Rogério CopIIio \<'to *

) \

\

A 
iniciativa privada
do I: s t a d O d o

Rio. representada pela
Federação das Indús-
trias. Associação Co-
mercial da capital c pe-
la 1' I e n a ria d o
Empresariado (Plenin-
co). realizou uma mo-
vimentação de última
hora. neste final de tra-
balhos da (onstituinte iiuminen^c, a tempo
de evitar a inclusão de algumas aberrações
e excessos cm capítulos permanentes como
o da Ordem Lconómica

No 1 stado do Rio não checaram a
se registrai nc* entanto. • aiores .• i.- a
!• distas, con » ><> qae o-. "
a fase dc ciabor içào da ' jnst:!
que et •• . n Vigor dki s d-,
]9sSe ' >r feita, por sina
ta .k vbtç.ir. -•> grupas ri; res
mos in • • ~ popular. • .• r
d 1 - .' .1111 ld.;s el:'Cs itir - ' .'s

iv.i Icder.ii
.tant ¦ dc

. uma
- ¦

on-
dos

taduais, ficou com um perfil mais para
conservador do que para progressista

As representações dos movimentos po-
pular es foram estimuladas pela louvável ncu-
tralidade do presidente e do relator da ( o-
missão de Constituição, respectisamente os
deputados Josias \wla iPI 1 i e Flmiro Cou-
tinho (PMDB) Mas foram pequenos os sal-
dos obtidos \ aguerrida bancada de esquer-
da, que tese sempre na sua linha de Irente
os deputados petistas Milton lenier e Godo-
fredo Pinto, os wn.'r> Carlos Mine e Lúcia
Arruda, os niai/i"* Sérgio TJTriiz~ie llelo-
neida Studart. a comunista Jandira Feghali c
c pedetistá Carlos Corrêa, conseguiram a sua
maior vitória no capitulo da Educação. A
esquerda engoliu a exigência. . utra vez. do
ensino do espanhol tias «,,v>> oficiais dc
segundo grau. mas obrigara o goserno esta-
dual. se a nova taita foi seguida ao pc

.e todas as verbas que
lotuanus de desen-
ac

Rto descoBir.u •-

pessoa! que eiBitai: n me
Rt

tt il".

da letra, a aplicar'''
sier a destir, .r ao-
voivimento educ.K

\ expenv . -. ¦: an
come '* b.dir .! I'DI

-cr - . p tr i .ovor' cr -.'ç
i . \iis -rr sfs O ;
rêa. s1 irrcagiBiaru
dato- .onsct-Ut:."- n ; •
ame.., "a na ma :•
tat fogo" proit- ; i

en -:no publico,
l ar amenta-

Cláudio Moacvr.

u; ido i
a- i .lio j. Ti.i> man-

• ;>¦< estadual).
íe uii.iü., feira bo-

:r .içá-torpe-

aipera;
s Cor

dear a votação c esitar, enfim, a entrega aos
fluminenses, dia 5 dc oútubro, de uma nova
( arta Corrêa estava inconformado com a
supressão, pura e simples, dc todo o capítu-
lo sobre transpbrtcs, do qual tinha sido o
relator Cláudio, a última hora, conseguiu
uni acordo com o presidente da Constituinte.
Gilberto Rodrigucz, e fez introduzir no texto
constitucional emenda que autoriza o cs-
tado a traçar uma política especifica pa-
ra o setor dc transportes

No capítulo da Ordem I conômica che-
gou a residir, na metade da semana que
passou, as grandes preocupações da iniciativa
privada I ma ida do presidente da W
sociação Comercial do Rio. Paulo Manoel
Protásio, ao governador Moreira Franco,
e uma intensa mobilização do coordena-
dor-geral da Pleninco. Ncy Ottoni de Bn-
to, junto a parlamentares de diferentes parti-
dos. contribuiu para uma mudança signili-
cansa de rumos na formulação tmal de tão
importante capitulo Afinal de contas, sc as
coisas continuassem a correr de maneira
frouxa a fiscalização da Secretaria dc I-azen-
da. como ocorria em tempos de antanho. voj-
taria a ser sócia do governo nas multas
que -eus representantes viessem a lavrar.

Houve quem desejasse, ainda, conceder
isenção ampla de tributos estaduais e munia-
pais as empresa- de transportes coletisos

I ssa isenção já vigora, em todos os esta-
dos, mas apenas com relação ao antigo
Imposto dc Circula vao de Mercadorias
dl NIi hoje ICMS . com um aceitável
apelo social: tirar de cima da passa-
gem dos ônibus, por exemplo, mais um custo
adicional de quase 20"o. Contra a isenção
ampla bateram-se. de maneira intensa, os
deputados Carlos Corrêa (PDT) e Milton

I emer (PT)
\ isenção de um adicional do lmpos-

to dc Renda, que a Constituição federal
autoriza o> estados a cobrar da pessoas júri-
dicas, até o limite de 5%. beneficiando os
veículos de comunicação social (jornais, ra-
dios c televisõesI. podia ter sido suprimido 1
válida a brecha para incentivos ao futuro

polo petroquímico que o governo Moreira
Franco projetou para liaguai.

O bom senso levou as lideranças dc
bancadas, por acordo, a suprimirem uma
série dc conselhos comunitários que passa-
riam a reger, acima do estado, algumas atisi-
dades básicas, como a da segurança O
Rio dc Janeiro, como destacaram os li-
deres empresariais Paulo Manoel Protásio c
Nev Ottoni de Brito, em contatos com o
deputado Alexandre Cardoso (PI L). podia,
se viesse a consagrar para tudo o insti-
tuto dos conselhos, sc transformar no primei-
ro ciande estado corporatjvista do país.

Os conselhos sc justificam em ações ligadas,a,.
defesa do meio ambiente d • vn^mido' c
do excepciona!

Um bom capitulo que ficou na iiqs.i
Carta do 1 stado do Rio e o da Saúde,

que contou com a participaçao intensiva dc -

deputados médicos, como o pefelista Mexan-
dre Cardoso, o pemedebista 1 lias C amilo
Jorge, a líder do PC do B. Jandira Fcç
hali, c o líder do PRN. Nicanor Campa-^
nano. O deputado Milton lemci. um t.o-
nhecido jornalista dc televisão apresentou
na TV durante quatro anos um movimentado-
programa de entres'stas lutou C"iUra
a- isenções despropositadas. >m bastante n-
cor. Uma delas hencliciaria, por cxcnipio.
hospitais e casas de saúde particulares e labô-
ratórios de análises clinica-

No Rio de Janeiro, como nos demais*'i
estados, artigos bons ou ruins, incluídos nas'
novas constituições que estão nascendo, nao
devem ser sistos. porém, como indicadores d.•
mudanças fundamentais neste ou na \ ic;c
setor da ordem política, econômica ou \i>-
ciai. Todos vão depender de regulamentação
e podem, como acontece com quase tudo o
que e novo na nova t arta 1 ederai que
esta perto dc completar seu primeiro an .vi
sárío, entrar para as caicnda- greg is

Repórtor da Editorís Pc;,f ' BR'-
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tesoureiro do Movimento dos ScnvTerra da regiao nictmpoh- «- l.frinc rlnC n'tmroS" lie 60 anos. 33 de sacerdocio. responsavel pelaconduct) divisorias c mezaninps. alem de tor reaberta tima porta
tana, o agricultor e militante do I I Carlos Gomes da Sil\a. SdlclJK. U 

j 
<¦ ¦ 

da Paroqiiia ilcjAgua l;ria. na Zona Norte da cidade. do projeto oricinal que tinha sido pbstrujda \ Rede criou.
anos. que sumiu depois de sacar NOS - mil da agcncia uo Rccilc 

MlO QUO plltcl MidII McsniO schi querer cntrar na discussao - "isto tcria cm julho. o M-iiscu 1 ernm.mo na C as t do ( onde de
Banco do Brastl na cidade de Guaiba, na regiao meiropt n-  

qilc ser tratado intcrnamente. critre a arquidiocesc Santa Marinha. um belo predio construifl'p em 1896 e que
tana Ao sair do banco, quando se dmgia para a uisa onoc os sous nail res" -• clc uarantc que se dai cxclusiva- devera abrigar tambem o Arqjiivo Publico Municipal, a ser
trabalha uma irma. eneontrou um am,go c pedm. nervoso. que p EClhh - I ma comissao cnada pe a Arqui- OS 

^u^pauas 
ut^ \q 

^ ^ 
.

o acompanhasse. dando-lhe pipte^ao, pots suspeitava cstar 1\, diocese de Olinda e Recife para cstudar a ma- 
dcria cujdar bcm da par6quia, dividindo men tern- Aai|p.pctavioni

sendo perseguido por dois desconheudos. nutchqao, cada vez mais dilicil. dc scus padns t j , trabalho", diz o padre Hum- itttt .

jgfgi^pSggS =SiSSS|| 
StSE-SsS

numa'irea do distrito de Morretcs. Depois disso, nao foi mais de aniigos; ou, em ccrtos casos, fazcr as rcfeiqocs nas Segundo o vigario-gcral da Arquidiocesc dc Olin-
v|St0 

' casas 
dos parpquianos; ou ainda scguir carreiras ja e 

""Kccifc. 
monsenhor Isnaldo Fonscca, tambem

Poxsa Seu pai. o agncultor Adeline Gomes da Silva. ha paraleias. Muitos dos padres da arquidiocesc ja cstad paroco ja Jercja de Solcdadc— bairro dc classo CjngJ- '
uma scmana foi a Radio l-arroupilha, a mais popular de Porto seguindo pelo tcrceiro caminho. atuando como pro- m^jja _ 0 fundo comum proposto por Dom Jose . t ' ' I "I

Aleure, a fim de pedir que anunctassem o desaparecimento. fission.us liberals ou lecionando cm cscolas c univcr- Cardoso scria uma alternativa. Assim como um
Mas, pouco antes de ir ao ar o ariunclQ, ele soube. atraves de sidades catolicas abrancentc trabalho dc conscientizaijao dos fieis para !
lirri funcionario; da radio, que sua mulher havia telelona- . , ili inte de um a volta do di/imo. contribui^iio proporcionalia con- I |do dizendo que o filho ja voltara para casa: ao chegar cm "De um modo ou dc outro. cstan c si 

;' 
L 1lribui.5o 

paga pc|os cvangclicos as suas igrejas. "Os
Guaiba. descobriu que era uma farsa. A mulher nao havia problcma seno que tcm dc scr tratado com 1 n a i 

^. 
v 

(cm pre<.os dcfasados e, infeliz- ' jteleforiado para a emissora, nem tinha noticia do paradeiro do urgcncia ',v avalia o arccbispo Dom Jose Cardt «. 
mcntc nao podemosiprcscindir do vil metal nccessa-: f" '****?

ranaz. ...... r t Sobrinho. defensor dc uma tesc que ja conta com momenta monsennor Isnaldo. Atualmcnte, a ar- . -w* <— Alguemsabia que meu pai tinha ido a radio para falardo muitos adeptos entrc os intcgrantcs do clcro pcrnam- QUjji0CCSC cobra NC'zS 16 00 para fazcr um
desaparecimento disse-Cleuza l-atima. bucano: a cria?ao dc uma conta, uma espccie de M 

uma taxa jc sc'/S 3.00 para missas.
Ontem. Adeline Gomes da Silva viajou para^^Sarandi ( fundo comum. onde todas as paroquias dcpositem batizados c emiss5o de ccrti(J6es. "Quem nao podc

quilometros da capita ) um dos ponus co„tribui?6es e o dinheiro arrccadado scja rcpartido , . d Mas. quern podc V-.cm-terra no interior do e ado. na tentama dcobtir^ma icualmcntc -j, csta na hora dc social, zarmos um )r ^ ^ acrcdit^ JA v
SSSSmento foi fubiicado na pa'gina policial do jornal pouco as verbas arrccadadas . 

^ 
o padre Aniba1 A,6 0 ^ulp passado. esse tipo de problem;, nao |I8§I& \

/Cro )h<rn 
Santiago, 

paroco dc T cjipio, um bairro popular si 
prcpciipava a.igreja Catolica. uuc era atrclada finan- %

_ c irlos jamais tomaria aleuni rumo sem nos avisar ou tuado na pcrifcria do Rccite. Arquitcto c dcscnhista, cciramcnte ao estado atraves de uma estranha insti- I P
mandar algum rccado — afirmou Cleuza Faiima. clc se considcra um pri\ilcgiado por dispor dc uma tuj(.5o chamada "regalismo", derrubada nor um dc- R|S^ §

Segundo ela. seu irmao sempre zelava pela propria seguran- certa indcpendcncia financeira que lhc permitc cuid.tr crct0 dc Deodoro da Fonseca cm agoslo dc 1890. Dc wjBB
oa e talvez tenha sido preso. confundido com algum assaltante, das quetoes religiosas. tins tempos para ca, as arquidiocescs passaram Ub •'
ou esteja ilegalmentedetido pbr suas atividades de militanie no rvirok baratos — Sc cm I'cjipio, a situai;ao fornccer "congoras". subsidies que pcrmitem aos Kr — v "h

if ri™?siScJSS™ BP3SImt- •••>
*SSZ 

&2&!Sff8Z I5S SS^»- so*.«« zRi J±r»  /, -lino
Ministerioda Reforma Agrana. Ele umibcm tiveramparticipa- . . 1 ~
gap nainvasao da lazenda Arrozeira.no mumicipiode hldora- IrOllSSOeS VClTCllClClS 0.(10.0. SU&WlllO |nt1,a
do. antigo distrito de Guaiba. emancipado no a no passado J I lj()\( ! 11 < > IclIJL^ cl v \ 1 11 el 1
Carlos Gomes da Silva foi ekiio tesoureiro dos scm-terra em Kl i ll I ( onciliar a atividadc pastoral com profis-
assembleia reali/ada ha um ano soes que Ihes carantani 0 sustcnto ha muito tempo iVl I'Pl I 'OTlSt 1*1111' lliaiS

O'dinhciro que 0 agricultor sacara no banco no dia de seu deixou de.ser e\eecao.enlre.padrcs pernambucanos. l-.nge- jftiiti 
a

desaparecimento era para financiar a viagem dc colonos de nheiros civis. medicos, psicologos e arquitetps. sem falar • / !
Morretcs. que mam aumentar o numero de invasores da nos profcssorcs. Tormain hojc um pequeno exerato de 11111 Failiai It IlO\ 1 tl 1 lu
l azenda Bacarai. em liu/ Alia, na lerfa-fcira passada 'I profissionais liberais que. paralelamcnte. cuidain de suas
desaparecimento foi registrado na I' Delegacia de Policia de paroquias e de suas ovelhas. 1 0 caso do padre Anibal •' Kl ( II 1 — O covcrno federal, enCim, dcu a partida para'Guaiba. A policia nao tcm nenhuma pista para descobnr Santiago. 40 anbs. arquiteto formado pela I niveradade consirucao da segunda lerrovia do governo Jose Sar-
paradeiro do lavrador. O Movimento de Juslica e Direitos I cderal de Pernambuco, que exercc a profissao na qual nes 1 I nnsnordeslina, um ramal ferrosiario que cortara >M)
Humanos de Porto Alcgre esta acompanhando 0 caso. encontra uma complemcntayao financeira que lhc permite j|B^^ quilometros de sertao entre os municipios de I'etrolina . I'l e

I'm cruDO de colonos de Ronda Alta estara hojc em encarar asdificuldadesda vida paroquial Morada Nova (Cl:)- Ontem. os principals jornais de t-do 0
• Porto Akgre para podir ao secretWo da Agricultura, Basta assmar um projeto e pronto ienho lpclo rninos, Nordcste publ.caram 0 edital dc licitacao pa... concoricnua
MarcwPalombini, uma a^a para assentamento das 1% fan,,- dois meses de relativa tranqu,hdade - du o padri An.- 

J 
«« das obras de infra-estrulura dc do.s dos I t 0

lias invasoras da Crania Anorcdo, porque 0 juiz Ncreu bal, que cobra uma media dc Nt /S .0.00 por mitro lolc |, do km 0 ao 62.5. eo lote 4, do km ISO.S .10 J u

Ciacomolli dcu 0 prazo ate as 1Kb para das saircm. apos quad,ado para por sua assinatura cm uma pla it.1 Mar trecho que hga Petrohna (a 7W) quilometros do Resdi .n

conccder a reinteeracao dc posse a ran,ilia Portela Bas- projetos de ambientaS'ao ou mar .A para sh« Ccara. O trecho demandara recursos da ordem dc I 5 1
f nnmriftaria da area Os scm-terra, armados, prometem eventos reali/ados. no Keciie I - \-ator de teatro. p, c nulhoes. As proposias das empresas interessadas - • MJlcPai ;
^riTriX^^ar rtiirara-los a forVa. Ambal «cm sido response] pela ma.orm das 

J^pm- J 
* % WA ™mvrrcr teL^.e >cr caP,tal social deno nummo NCzi

invasao ocorreu na madrugada da ultima segunda-feira. A area moctonais de grupos ainadores e dc lista badala . .. # J rnilhao ss-rao recebidas no diadc ouiubro. 11.1s scd,

dc \noredo continua cercada por um forte contingcnte da como as ouc vem sendo reahzadas no bairro' 
^u'c Jj J a'gionaisda Rede l erroviana l-edcral (RM'SAl

Brigada Militar. que imp.de « aci-sso de colonus doacampa- Ant,go Vk^c um^akino — P ^ A, J M/t A cncuncncia lan,-ada e para constru^ da prune,r,
memo da fa/enda Annum, do minho mumeipio arandi. Oeste 

do Recife, onde convivcm mais de 100 mil paro- - I etapa, com pra/o^ dc conelusao^prcvisto^

CAP DEMAREGUERRA (REF.) ^'("om um trabalho mais integrado a Igreja. o psKvlogo j&gJ* - c para o final de IW c|n,
c D-ulreWaldenito dc Olivcira, com 40 anos de sacerdocio JF scus 350 quilometros. a fransnordistina repri_

LUIZ figueira machado

ma. na tercpa-feira. 26 de setembro. as 11 cad;ls -,r par0qiiianos e chega a ganliar cerca dc NC zS foram erradicadas nos cstados do Notdcste. uJuindo Sirgi-
horas na Igreja da Santa Cruz dos Militates, 500,00 mensais 110 consultorio, 0 que lhc permitc wda " 

a pceBahia.
R Primeiro de Marco esq. dt: Ouvidor iranquila. "No nosso caso. somos profissionais liberais, * - ' 

A consirucao da I ransnordestina trara. segundo .1 Rl 1 -
mas quem\ive so da paroquia hoje cm dia csta passando _ 'aidenito e Utmbvm nsicoloiio SA. grandes bcncficios economicos a regiao \ partir dcl.t.

Ilin.. nl luin nr MHDA TC privacoes". conta o-padrc.  tuj0 0 que for produzido no Nordcste podera scr cscoado per.
mARIA rAlAAU Ut IVlUnAtu \,a lerrca, resultando cmicdusao dccustos s,gnific.iu\os A

(CI IPHA^ —————————————~™soja produ/ida no Oesie da Bahia. por cxemplo. no !-
' ' transportada por caminhoes para portos do Sul c SudcsiL.

I. A Famllia comunica O seu faleci- _ tcra' uma op^o'a mais nd porto do Rccifc, vindo por \>a
T mento e convida parentes e amigos I * I in A f A I 1*11) ¥% I ICIKj nuvial ate Petrolina O retorno do ill vest! rncnto scgund>> a

1 LAURO 
SALAZAR RcGUclKA

25, ciS 10h. saindo dc) CdpEld n U M I 
praisa transporiar um volume minimo dc mercadorias esii-

Real Grandeza para O Cemiterio Sao _ _ r\i A \ nutdo cm 3 milhfics dc-toneladas, c a rransnordestina. ia a
I nan Batista (AAISSA DE 7 DIA) partir do segundo ano dc operacao. transportara 3 milhoey

JOdO DdllSUi. / (l97 mil toncladas". informou o coordenador da cons:

,—— t FSPOSA e F1LHOS convidam para a Missa

ANTONIO MARCONDES *t* , cAtjmo Qja a ser celebrada no dia 26 de
( i I mi r\ /~v I Clt- Ofc/LII I 1 J L> I cl cl otyl _ _ trabalho cada uma partindo das respect,\as cidadcs. em que

l^sko^S I setembro. terca-feira. as 12:00. na Igreja

: 
Nossa Senhora do Monte do Carmo da Ordem

3a, Rua 1 ° de Marco s/n° — Pea XV. | ¦

II 

ROMRT GEORGE BETTS II LUCYI^AR DA

' 
ARNALDO PINTO ! : • N.mcv Richard Gerald, Richard John. Anthony David e (missade^dia)

; (MISSADE 7 DIA, *|* fomihas. comunicam o falecimento de seu querido es SpuesPosooswaldodesouzavalle.eni-
, ( I • > I )l filho irmao, cunhado e tio ¦corrido no dia CE|A SADRA convidam para a Missa de / Dia

f ¦ ¦ ' I 24/09/89. e convidam para cer,m6nia dfi sepuitamento
i ¦ ' , 

, ternatorio de Sao Paulo a Rua Francisco Falcpni. 200. no de santamOnica. RuaAiauHodePaiva.527
1 '/B/9/89 as 1 5 00 horas lebion ^

JORNAL DO BRASIL
Io caderno ? segunda-feira

Fotos <1e Nalanaol Guedes

Obituário

1'mhr Utüxil sobrevirá com arquitetura Maus. Isnaldo aclui furulo h<»i idéia

A 
penosa 

sobrevivência dos padres
, concorridas); a coleta não atinge NC/S 30.00.

Igreja descobre cjue os

salários dos párocos de

Recife não dão para nada

('.usa da Conde vai 1 irar museu Jcrroviario

MARIA PAIXAO DE MORAES
(CUCHA)

JU A Família comunica o seu faleci-

| mento e convida parentes e amigos
I para o seu sepultamento. hoje, dia

25, às 10h. saindo da Capela n° 7
Real Grandeza para o Cemitério São
João Batista.

LAURO SALAZAR REGUEIRA

(MISSA DE 7° DIA)

t 

ESPOSA e FILHOS convidam para a Missa

de Sétimo Dia a ser celebrada no dia 26 de

setembro, terça-feira, às 12:00, na Igreja

Nossa Senhora do Monte do Carmo da Ordem

3a, Rua 1o de Marco s/n° 
— Pça XV.

ANTONIO MARCONDES

SALGADO
(MISSA DE 7 DIA)

LUCYMAR DA

MOTTA VALLE
(MISSA DE 7" DIA)

Seu esposo OSWAIDO DE SOUZA VAt LE. ENI
CEIA, SADRA. convidam para a Missa de 7' Dia
por alma de sua boníssima FSPOSA a realizar-se
rio dia 25 de setembro, òs 18 30 horas ria IGREJA
DE SANTA MÔNiCA, Rua Aiaulfo de Paiva, 527

robertgeorge betts

ARNALDO PINTO
(MISSA DE 7 DIA)



JORNAL DO BRASIL, Ciência/Meio Ambiente segunda-feira, 25/yfVJ ? rcaocrno ?

circuitointegrado Nasa e Inpe encerram medigao 
Astrono^aeAstron^g

da cajnada de ozonio^^ em 
_^

"?S 
nolo menos tivesse um Integrated Cir- fluencia na formacao da cliuva acida). () 'f'\*ntiirnico 

e o rtmis moderno do mundo astronomo ingles W. Lasset (1799-IS80). com o teles-
: '' 

*' 

' 

: ' !

«»' Un"""'4 '
Iros programas? M t a vcao do »W» •«?»,*, — , 

' $£fcSSS&

que voce esta usando:), mas varnos la voce du que a ideia de comparar as medieoes jxifiae se divide cm duas reeioes hem distintas. ,
que inslalou 0 mouse direitinho, mas nao cm areas de grandes conceniracivs de q i.'jecirn f,.z n„t <> rims diurnos e trj's notiirnos rada< per uma zona de fraiura l 'ma d. ¦ rcjri»*c> v
diz sc fez 0 seluff.'&d inlerface; as versocs mats particulas de enxofrc. como a irgi- bastantc lisaS'j'nas a outra e hem mais un siar com
recentes do SNamfZ^IT Na (J U <>l til (l< l< IS aumcntam f>ohuC<lo

S°Ho ,VS-Morn c sc este for o drive paluam'por uma'JmTcm 5uc™'Si' A baixa coneeniwao de monox.do algumas medics na llorcsla boreal, no materia organica congelados a 40 qu.lor.etwdc aha-

instalado no programs, esta cxplicado o "con- cSJJnaS f 
A existencia; de poucas e.teras, n,. ,n,es de

" 
gelamento ; basta muda-lo para revolver indice dc naiticuiis na tropdsfcra sccunda Case do projeio Cite-3. ja era A coopcra«ao cicntifica entrc brasi- impacios metcorilicos. parece comprova; qu'^Tritao
problema. Sc a sua vcrsao do Windows nao "Apcir dc nao ser possivel'rcivelar esfwrada pelos pesquisadores Mas os Iciros e anjenranos. ncssa area, vai conli- nqssui uma superlieic rclativamente.rnulavci, h.a po- .

i , . .i, to.,f , ,nct.,i.jr . . . ., N , a | K-ctra da nuar apos o ( tte-* O proximo projeto deria tcr sido lormaua a parlir dc inn muv.v
ti\cr driver para o Logitech, tcntc instaiar dados concretos obndos nessa fa^c do n.stiumu.tos a uu t M-lIJ ; 1 , , . ..i * r • ,«. .r.  ... \ iv i ^iMim n o cifntista amcncano sera o race, que meuira os c cilos uas cnvolio por uma espessa camaua ut gtio, coin- .
rato simulando 0 A/S-Mott 0 soflwaro dc SXB&- »«f n» Bnafl N~a .xpcricacfc poSla Jc L«a. !* U p.r«cc «a, rcobcl. r- V ,
instalacao da Logitech vem com um utihtario 0uc os'cicnlistas faicrn'ouesiio dc cxtcr- ram indices aeima do espcrado. a Nu<u e o Inpc cspcram cnvolvcr nuintanhas, ou gelciras de mctano e mirogemo congc-,,,,
espccialmcntc preparado. para cmcrgeneias as- ^ scu rccon'|lccimcnlo autoridades Davis atnbuiu o I'enomcno ao trans- maior numcro possivcl de univcrsidadcs lados, numa temperatura cm geral inleriot a JW graiu.,.
sim. Mandc noticias: esta Minnie csta muito b'rasileiras por tercm permitido a real,/a- pog^dc ^llSSm 

com a particpavao da Na- ^TsimSsdeTritao mostram que ele cconstituC!
intcressada no destino do scu M.ckcy paral.ti- ^ dos uio. ®! a exemplo sa. serao rca.uado? varf lancamen- do por um terrcno mdsqueado ou sarapintado dc
co- nn do Itamarati Jose >\ndndr da Cobae do que"ocorre ho Hrasil. Essa massa de tos de foguctes. da base de Barreira do cor-de-rosa. com cxtensocs lisas dc gdo raramcntc

? U (Comissao Brasilcira Aeroespacial) ar e tra/ida pelo vento que sopra em Inferno perto dc Natal com o objemo snarcadas por algumas cratcras ap.ir?:itcmcntc mcteiv
Antes de passar para a proxima carta, pe?0 Luiro Sou/a |>mt0. c j0 Mmistcrib da direcao lestc. "Valeu a pena tra/or o dc cstudar a camada dc ozonio. um ncas Ncstas zonas assmalam-sc cspmhacos ,-u ele\a-

mais uma vez: quando voces cstivercm com Acronautica, bncadc.ro Miircos IVrcira. aviao para ca. pois o ar que cncon.ra- iraballuv que o centra dc lan«amcnto coes jongas e dup.as que sc prccsp,tarn cm d.rcw as
M . r M .  ,  lr.,K,iK« mm nns aindou na intcipieiacao dos jA fa/, ha alguns anos com a utili/avao rcgioes acidcntadas. Algumas dcslas sc

algum problema assirn, mandem. por fa or. n cni « • 
 • dados alem de possibililar o teste dos dc balocs mcteoroKlgicos. Scgundo transeccionam entrc si. A atmosfcra de 1raa«. muito ...

todos os detalhcs possiveis! Nao liqucm com j . SC^A 
cdniecaram a encaixo- cquipamcritos durante a viagem dc ida vic'c-prcsidcnic da Cobae (Comissao temic, devcra corner dioxido de carbdno, nitrogenio e

medo de eseotar a minha paciencia ou voces . , I J d 
*' .jmcntos que e de volta". dissc Brasilesra dc Atividadcs fcspaciaisi. bri- mctano I ma mtensa bruma nunosa .iarv c cmer-

estao esquecidos de que. la no B, CU cscreyo d'cra'm 
' 

,V cm terra, as mcdicOcs. 0 projeto C sic-', termina por aqui. gadeiio I auro Sou/a Pinto, o pcdido do g.r das rcgicvs polares, que surgem cobcitas i or uma

sobre televi'wo*". instalados cm um hangar da •infraerb.' mas ouiro expenmcnto que esta sendo goxcrno .imericano cMa sendo analisado geada grossa c bnlhana
no acroporto Aucusto Scvero. montado devcra fazer. no proximo ano, pclogovernobrasilc.ro Mem das xastas batias dt ulo dc^nuw ,omp

; Buenos Aires • Router higos congeladov a supcrficie de l llt.io e m.iic.ida ens
i i _ ,, .MnBBn. mu diversos pbntos por cscuras manchas circularcs. de .'0

0 cconomista Luiz Fernando T7" jB/1c|;>j', a 50 quilomctros de diamctro, enigmaticas envoltas
(que ja devc tcr perdido qualquer esperan?a de J_jr(l **1(11 I (11 |"oV ir'*' ¦fldHStobi ^ »* por halos brilhantes.
ver sua carta, de principios de agosto, publica- . m A sua supcrficie parece ser geo!ogicamenie>vcm.
da aqui no Circuito). chama a atencao para um foi l)TOVOCCL(lCl " r!^ f \ LWW' M&m com alguns milhoes ou centcnas de milhdcs de anos. A

problemascrio a aparentcincompatibilidadc J \ ®gm ausenca dc muitas uateras de .mpacto c a principal
}•>,.,/,ri/»c> raK BHWff evidenca do relativamente rcccmc recapcamento t,a

enae^is^n^ pO f 

^ 

^ 

\ 

^^1^^ 

^

quo poderia ser titil. 0 Best Spell, corrctor ram que essa idade do gelo. que oeorrci Hi Sol ate colidircom uma lua nctumana men • qiundo..'
ortograficoda Wild HV.W Software. (...) Veio ha I bilhao dc anos.foi ptovocada pela MBOTs H Mm Mffpiprt cntio foi captado pcla gravidadc do plai cn I >1 ori-
disquete de demon strain com um livrcto de pi.'hicrayao de bactenas. que consumi- J®*. MngJ: gem poderia eitplicar por que Tritao scria a unica
i, Heni. t) lIim^icic csla\a con) dcft'ilo BfelgS 1| no,,, lu„ ,1,  Ci„ 

, , , o plantta csinar EbiflMEiMHI |m» JnTlllMMMf" 5^; a rotacao do scu plancta principalsendo l. c dtmonsira^ao. C ^ osc./ M \ nova de^cohcrta c o rcsullado dc 5^-* pnmcira> imajicnN moslrarair lain^ " j1 In-
gramas a isto, nao piide. ainda, \enficar .1 quail- um proicto international que rcuniu 50 HHHKffiB tao c um grandc ofiieto cor-dc-rosa.
dade do prourama . Mas 0 lixreto lez-me tre- pcsquis.idorcs.de 10 paiscs dcrad _ MhSBSBHIEHBBBs regioes a/uis As rcgiocs tie superi.ee cor-dc-rosa ct
rrier na base' pois nde encontrci as seguintcs to palcobiologo ill.am Schopf. da Uni- verdes <u ntuws rcicitani a imporlayio do lixo avcrmclhada parccem tcr rcsuliado dc transformacdes>
•perolas' indescuipaveis para qucm sc intilula >ers.dade da Calti-rn.a. cm l.os Angeles _ qmmicas no-mctano eongclad, r vocadas ,K-la ra-

' ' r Os cient.stas cstudaram fosse.s c as mu- / , _ __ „ _ _ . . ^ v ^ 1 # ¦ »-» y d.acao solar
corrcti " ortografico constltue. possue. ei .. .lancas no magiictismo:do planetav.gra- fy-JT ^ CJLi y Sc uma grandc parte da supi ne de Iritaocdo
Iado:'a disposi^ao'sent erase; 'mal comporta- \adas cm''rochas muito antigas. para re- ' J_ C* scu interior se compoc de agu.i. acrcd.ta-sc que o-
mento' 'embora a palas ra' referc-se'; . le\ara eonstituir <• ambiente que cxistiu na y • | • satclitc dexcra rcsl'riar-se. cm elapas, do extcrioi pa-

¦ a resultados"; 'constitue' e 'assume' cm lugar de 'I ma quando as primciras formas de fj 
pyj 1111 CI (I 11 XO PjIITODPH ni 0 interior. Assim. uma camada mais externa dc gelo •

\<da -omecavam a tomar conta do pla- I4f. ! I' IA.-1 V\s- V \A. 1/ v. devcra sc formar. .n.c.almcute C omo conscqueiKia do
presume; etc., etc. netti pondemcs ao pagamcnto dc Mt dolaics rcsrriamcnto;gradual cm direyao as camadas internas'.'

0 cstudo do magnctismo das rochas Miutn'eii) ( ttrdosu p.a tonclada dc lixo recebido n<> tcirito- a agna no interior dexe ><>l.diti*.ar-sc qs.anui ti.na (
... 1 - | 1 ,ri,..,«|n fiostrou, por excmplo, que ha I bilhao correspondenta no chubutensc camada externa ja estivcr formada. 1 endo cm yista que
\ °ce tem U da ra/ao. I u / I crnandc Nac de anos a Auslraha ficava localizad, ,s inh Cm um, outr, empresa se «l«ndc. ao rcsfriar-se, cnando fonjas inter- ,

ha nada. absolutamenle nada. que justilique n0 equador Os.scdimcntos desse pc- BUI.NOS AIRfS A America La- chamada l;ximar *. ofcrccia para cons- nas. cssas dewm.causarjntensas feiidas nas camad^ ,
tantos e tamanhos erros sobretudo. como nodo mostram que o coniincnte csta- Imd podcra sc transi'ormar no deposito trujr uma usina lermoeietrica que seria in!''s cxtcrnas dc gelo. rata fora dessas tissuras, gros- ,
voce bem lembrou. no material promocional dc va intciramentc cobcrto de gelo. Se um j0 Jix0 industrial c domcstieo produ/ido a|jmcntada com combustivcl derivado de sciramentc analogasas ta las 1 a1 crosa arcs re. e ,

um corretor ortografico! 0 p.or e que 0 Best local no equador es.ava cobcrto de gelo. n0 numJo mdustn ihzado I mbora te- „x0 industrial, ,cr „„,odu„do no pa.s ^oam c lucm cortcnics c c 0. cm forma M .
... „ 1 .1 , 1 «•:.,! | isso indica que 0 plancta intc.ro estava nlia ha\ido uma certa rcMstencia, ncl 1 cmnrcsa candense Sofati \ provin- i.os togumtlos. Na aalidadc, nat cx ste erups«
Spell (como de resto, toda a Itnha da \ ,ld congclado Variacfics naturais na orbita prtf..vVs para oue -0 .uontw c-tao romp?omcter a comprar usual d;' Palavra' !f ™ no vu'eamsmo teres- .
West) e um bom programa. que cumpre has- do nosso plaheta costumam provocar pc- aumentarido c nao cxistem dispositi . k e|eUjcjdadc ecrada wla usina,durante 20 ,rc- ncm ''/'vidades scmclhantes aos gei.wm dt>c<>- •
tante bem a sua funijao (embora nao deva riodos de frio. que duram 100 mil anos. institucioiiais ou legais para impedir a ,nos I'ronostas como cstas nao forant as .. bcrtos cm lo. uma das luas de Jupiter 101110 c eito. 0 •

ser comparado ao Grammalik HI. que. mais do com intcrvalosdc calor dc 10 mil a 20 mil Jegradacao ambicntal de vastas areas do fcilas „a Argentina, que como W v^,°S°rrf[ e 
nl '

„nr,n„r\f\rr, i> ,.m onrrctor anos A idade do gelo durou dc/enas dc tercciro mundo pea importacaode deje- . naiscs^o terce.ro mundo. camadas de gelo. Embora OS ciintistas uassiliqucm tat
que um corretor or togaHco c um lo rr to n;iih6cs de c U origem b^ogica. a|«amentc contam.nantes,  KJpoc dcP neThuma SSamentaeilo Pr«cs*> como, vulcanismo sera, rnclhor dcicrexc-l®-;
gramatical. assim como o Right II nter) c nao Evolu(?ao _ Naquda cp0ca. os nuncia fo, repeiuia nos ultimos dias pcla Xe a materia. < Irccnpcac'e comprovou ^1110 uma at.vidadc de c.xpulsao a ,
merecia morrer na praia por uma desatenQao a da pcrr, fcrvifhavam dc vida represcntii^o da Greenpeace na Argon- u, „ „0,,rnil u-r ,crriiorio federal dc ,ais .^.^dades dc aspcctos .ilo losam 

jamais ,
dessas. 0 problema basico e que todo mundo, !njcrosc6Pica. algas a/uis e verdes. fito- una. ao acusar cmprcsas de temarem Terra l!(, , ogo auton/ou em junhode ^ cs- *
neste pais que escreve tao mal. acha que planctomccianobactenas. resultadodos impoita' gtanucs quant.daiL, du ix.i |0S7a importacaode''rcsiduos pctrolci- - mnotiPodcvulcanismo? Aoimaginarmosascondf- !
sabe escrexer; ate uma software house bem-iri- pr.me.ros 2.5 bilhoes dc anos dc exolu- dos hstados I nn . s e da ;a para . It!S c de >eus subprodutos pro\cnientes • gcvcm tcr gerado essas situacocs sui-generis ,
lencionada como a Wild West, que contrata ?ao da v,da no plancta tsscs microorga- ^^""^B"&,LnEU-i, fo. dcnuncia- ,i,,s 11 nao podemos csqueccr queTrit3o dcscrcvc uma orbita ,
6„moS programadorcs para deSt„volvcr s»s 4. SfSZ'Si*- - <,«» ¦
produtos. dcixa a parte de tcxto com a turma do dc carbono existcnte na atmosfcra exportar lixo em troca dc mtuda ccono- R, rrcsentanles da organ./acao dc dc- ^ f de marcs que' pod^m allernativamentc ,
do "dcixa-que-cu-chuto E uma vergonha. I >sc gas aprisiona o calor do Sol. man- mica, repe;tindoi sasos siinil, ru a o |csa ambicntal nao pudcram compro- criundo pcriodos de dcrrcti- .

,,-ndo a atmosfcra queue a,raves do cha- I "L 
en!re " !,d.a SC memo e rc-congelamcnto que devem dcsenvolver uma-

mado efe.to estufa ( om a rarefacao do 1'.. . no'bre/n" desabafou sc cci^rcti/ou. ja . confusao dc estranhos aspectos na superfic.e do sa- -
Ja o Mauricio S Iva mandou uma cart., tao dioxido dc carbono o calor da Icrra o u io t a , rt/a . pela empresa acha-st cobtrta dc next

, - , - i i pcrdcu-se rap.damemc para o espaco Melun • Oattinoni. prcsiutnit ua i un nesta cptKa do ano Jbonjta. tao carmhosa. tao cheia dc elogios. que 4(HI miih,Vs de anos p inela cs(nou da?aoCirccnpeacc Argentina (K 
' 

mdustrializados produ/cm 1CU ncm posso punlica-ul aijui \OCCS jam tanu» que as gciciras avanvaram ale I.m sua dcnuncia. a nccnptacc inos ano niilhocs dc lonciadas dc * * ¦ ^ A \0
achar uma tremenda falta de modestia, ainda equador Dois tcri;os das espccics viyas trou as propostas aprescntaaas porquas |,v0 domcstieo c industrial Sua capa- A ||\|k( j|4 IV/I A I If AvC
que por interpostas pessoas. Agrade^'O feliz 10 e 0 planeta cor- .•mprc-as aos gqxernqs as proxmuas c Cldadt. de reproccssamcnto deste lixo / y 11 ill ^^1 11V I»» I I
comoxtda. Mauricio, e em troca dou uma rcu 0 rl5c0 de congclado para ^"^"Sal d^s&os L'n.dos e dc 240 niilhocs dc toneladas A coloca- MA. inCQC >N>SS
, , , , p. i,' , scmpre de lixo industrial .ao cao do exa-dente dc W) miihoes sc consti- // ^UIxOUO VCC
nr ^ w r i r 1 , 0 que salvou a Terra lo. a at.vidadc ^ Lur0'la 

o'onos as to'r llli num «rdadeiro drama Inicialmcnte //,,, FORMACAO PR0FISSI0NALXS5
PC-File (IB no Correio Info, de onde poderao ul|Ca„la. que cIcmh. noxamcntc o ni- frC* rC ^'^l r;. nCnsas nn mcc, ^ «emou a c.xportacao deste material. // formacAo plena de programador CSser colhtdas por todos os interessados. vla mo- vc| de diox,do dc carbono no ar. fa/en- ^ ofcwid^ as proxWias a.hantcntc toxicoe contaminanic. para // TfcmcatdeP(0flramacj0Estiuluf4t)a ».9 \
dem, pelo telefone .85-45^9 £ 

mtr'no btlfnar 
dCom p'ira « de'wslt0 de lix0 do fclS a oV^ Sm.crc^ido Y Sw30 9 ^o calor. no\as fornuis dc \ida corneal- mundo (Tnvt,rn t.i.M ncsta rcciao os mcrcadorcs dc lixo cstao / Cobol Avancado u> 10

O nM ^ «! • f irrt'if ^ntimrnii! on srr ri's Lim a aParcccr- ^ubstiiumdo as cs|\*- A pr«»po"ta Ci' 4\ri 
,SSin ul 1 nnr tcruando coloca-lo na Amcrica do Sul. t* % anAuse dl sistlmas 28 9

0 nsto do C orrcto Sentimental xa. ser res- e |inham Md() eUmUs lo f ll, tor Per de C hub t cr^ a n ^da Po Riwmcmentc 0 ambientalista paraguaio // , MICROINFORMATICA $P- ndidt tambem. prometo; mas. por enquanto. , rJ organismw multicclular^ alguns Daniel Oscar P^to p^ij de uma Amhi,nv ^ dcnunciou lambeni /. ^
pt\o mais um pouquinho dc paciencia. 0 Cir- com conchas c carapa^as c ate cstrutura n-^tcnosa cmproa cha..u > . . 

pronosta da empresa amcricana Scott f// INICIOS.25,27. ... \
rm Huenos Aires. (.oiiMStia nasica- // § • • : c^oilntorfnattca • Lirqudo^mc • Bas«c iofsi w

cuito vat dar uma ctrculada. cm justas c mcreci- ossea. difercntes de mdo que cxistira an- ( u, em Ghubut dc um 1 para cvar ao Lruguai («) ff 
% (.9^,IIBuslfite!„lv.0(p.0ara^de % iwwAvwado OO

dasfcrias.e volta ao ll) ar no dia 16deoutubro. tcnonnentc Fm apenas «K) nulhoes dc m-,ncndor dc lixo. «wde 'seriam 
queima- ,ml <oncladas de lixo de Sox a lorquc f , « Wordstar • Cfcpiw • Lotus 12 3

•Vt'-' •' '' x\k: "• " ,il i'ara a -ic. ao de Ncembecu. tio Para- A ylli)e.nM e Conheco o Meihor Eiiruiuro de Cunoi do Pan V\
cswgnatw por pnnocs de- anqv, atelcrou- . .. ... ..,riam ira/idos da guai. Os amencanos estavam dispos- X .. r-. i r i _

Cord Ronai . IVn-t'A oncracao renderia ao govcrno tos a pagar 156 inilhoes de dolares para /J 5'RlO InformflllCfj E
^—i—i  i  * ' i • * ;s. c chegar a«.- •{ • Cluibut -:'c dolares c*.>rrc$*.'- que o niutertai to^se accito /« ua da Alfandcga, 91-3° ondar •» I

ivasa e lnpe encerram meaiçac

da camada de ozônio em Natal
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7 ri tão pode sit cometa ou dsteroide

\ ulcanismo a trio

Ronolilo Ro"ério do Freitas Mourão

O cijiiiparnonto tócuico ó o mais moderno do mundo

Antes de passar para .1 próxima carta, pc\o
mais uma vez: quando xocês estiverem com
algum problema assim, mandem, por favor.
todos os detalhes possíveis! Não liqucm com
medo de esgotar a minha paciência ou vocês
estão esquecidos de que, lá no B, eu escrevo
sobre televisão'".

Era glacial

foi provocada

por bactérias

\ ferra 1,1 foi um mundo n i.ilme- '.c
congelado, uma bola de gelo flutuando

espaço como algumas das luas do
pi. neta Júpiter Os cientistas descobri-
rarr. cjue essa idade do gelo, que ocorreu
ha I lilhào dc anos. foi provocada pela
pioiileracào dc bactérias, que consumi-
iam - dióxido dc carbono do ar. fazendo
i planeta esfriar

\ nova descoberta e o resultado de
um projeto internacional que reuniu 50
pesquisadores, de 10 países, liderados pe-
Io palcobiòlogo William Schopf. da Uni-
versidade da t alifornia, cm I os Angeles
Os eicnt.st.is estudaram fósseis e as mu-
v! insas no magnetismo do planeta, gra-
\adas cm rcKlias muito antigas, para rc-
c< • si.tuir o ambiente que existiu na

I erra ajando x primeiras formas de
\ida . necavam a tomar conta do pia-
neta

ti estudo do magnetismo das rochas
noMtou, por exemplo, que ha I bilhão
dc anos a Austrália ficava localizada
r, i equador Os sedimentos desse pc-
r.odo mostram que o continente esta-
\a inteiramente coberto dc gelo Sc um
local no equador estava coberto dc gelo,
isso indica que o planeta inteiro estava
congelado Variações naturais na órbita
do nosso planeta costumam provocar pc-
rio<lo5 de frio. que duram !|Ui mil anov
com intervalos de calor ilc 10 mil a 20 mil
anos A idade do gelo durou de/enas de
milhões de ano*» e te\e origem biológica.

Evolução Naquela época, os
oceanos da Terra fervilhavam dc vida
microscópica, algas a/t.is e verdes, fito-
plãnctom e cianobactcnas. resultado dos
primeiros 2.? bilhões dc anos dc evolu-
ção da vida no planeta. Esses microorga-
n.smos proliferaram tao rapidamente
que consumiram a maior parte do dióxi-
do dc carbono existente atmosfera
lissc gas aprisiona o calor do Sol. man-
lendo a at.nos: ra quente através do cha-
niado efeito estufa Com a rarefação do
d.oxido dc carbono o calor da Perra
perdeu-se rapidamente para o espaço c
em 400 milhões dc anos o planeta esfriou

; iío que as geleiras avançaram até o
equador Dor terços das especies vivas
loram eximi.is pelo íno e i pi meta cor-
reu o risco de l.ca. et ¦ gelado para
sempre

O que salvou a ferra foi a atividade
vulcânica, quv ele\t-a i ovBicntc o r.i-
vcl dc diox.do dc . .irbono no ir. :.i/ci;.
do a temperatura suhir c o gelo derre-
ter depois dc uir- ' o.rno biicnar. Com
• calor. >v ,* í«<r-ia> de \ via c->n . ¦

Os verdes argentinos rejeitam a importação de lixo

Greenpeace argentina

denuncia lixo europeu

núncio ( urüosn
CorrespondenteVoeê tem toda razão. Luiz I ornando. Não

ha nada, absolutamente nada. que justifique
tantos e tamanhos erros sobretudo, como
você bem lembrou, no material promocional de
um corretor ortográfico! O pior ê que o Best
Spell (como, de resto, toda a linha da Wild
West) ê um bom programa, que cumpre bas-
tante bem a sua função (embora não deva
ser comparado ao Grammatik III. que, mais do
que um corretor ortográfico, é um corretor
gramatical, assim como o Rielu II n/cr), e nao
merecia morrer na praia por uma desatençào
dessas. O problema básico é que lodo mundo,
neste país que escreve tão mal. acha que
sabe escrever: ate unia software house bem-iri-
tèncionada como a Wild West. que contrata
ótimos programadores para desenvolver seus

produtos, deixa a parte de texto com a turma
do "deixa-que-eu-chuto" E uma vergonha.

Jã o Maurício S va mandou uma carta tão
bonita, tão carinhosa, tão cheia de elogios, que
eu nem posso publicá-la aqui vocês iam
achar uma tremenda falta de modéstia, ainda
que por interpostas pessoas. Agradeço feliz c
comovida. Maurício, e em troca dou uma
boa noticia: deixei cópias do /'( -Wriie c do
PC-Fik iIB no Correio Info. de onde poderão
Ncr colhidas por todos os interessados, via mo-
dem, pelo telefone 585-4529.

CURSOS

> do Correio Sentimental vai ser res-
mbèm. prometo: mas, por enquanto
um pouquinho dc paciência. O Cir
ar um.: circulada, cm uístas c mereci

• Ita ao ili ar no dia 16 dc outubro

d. com

( Uni Hiirim



Medicina

Organóides resolvem doenças 
geneticas

Consultório

Saltv Sí/uirrs
The Washington Post

Pesquisadores do Instituto Nacional do
Câncer dos Estados Unidos estão dcsenvol-
vendo uma nova técnica para curar doenças,
especialmente as de origem genética: através
de uni chumaço de libras de plástico, reco-
berto por uma proteína encontrada no san-
gue, eles tentam produzir novos órgãos den-
tro do corpo humano. O inventor da técnica
é o imunologista French Anderson, que em
maio deste ano. junto com o caricerologista
Stevcn Rosemberg, fez o primeiro transplan-
te de 6enes em seres humanos.

Batizados de 'organóides. os novos órgãos»
são leitos a partir de fibras de plástico poli-
merizadas. usadas na fabricação de barracas
de acampar c mochilas. I ss,is Iibr.ts provo-
cam pouca oü nenhuma reação imunológica
e são usadas ha muito tempo cm lios de
satura e oütrjós materiais usados para im-
plantes no corpo humano. As fibras, da
espessura de um tio de cabelo, sao revestidas
por gelatina, esterilizadas e em seguida tran-
çadas. formando um cliumaço de cerca de
dois centímetros de largura.

O chumaço é então impregnado com .1
proteína HBGF. produzida naturalmente
pelo organismo e responsável pelo cresci-
mento das células çtidoteliais. q.re revestem
internamente as estruturas do apaielho cir-
cuiatório c de outras cavidades do corpo.
Essa proteína é encontrada cm abundância
nos tecidos de letò> Bebês e crianças peque-
nas têm muito mai- H BG1 no organismo dò,
que adultos. Essa é 1 rã/ão pela qual feri-
mentos é fraturas se curam melhor e mais
rapidamente nos jovens do que nos adultos.

Quando alguma parte do corpo sofre
uma lesão, células brancas do angue cha-
madas macrofagòs migram imediatamente
paru o loca! e digerem as coluhis mortas ou
machucadas, assim como micróbios invaso-
nv Nessa operação, os rnacrôiagos liberam
proteínas que ativam a HBGF, fazendo-a
estimular a multiplicação de células que
emendami consertará .1 lesão, reconstruindo
o tecido afetado.

Indrrsoti: remodelnndo o ror/m

I rench Anderson
e sua equipe resolve-
ram explorar esse
processo natural de
defesa imunológicà
para criar novos ór-
gãos dentro do corpo
humano. Como as ti-
bras do futuro orga-
nóide são recobertas
pela proteína IIBGF.
110 momento em que
elas são implantadas
no corpo várias celu-
Ias migram para a
sua superfície e co-
jneçam a se multipli-
car a sua volta. A
HBGF se torna inati-
vu num prazo médio
de 14 horas, mas uma
vez disparado o pro-
cesso de formação dó
novo tecido, as celu-
Ias continuam a crês-
..cr por si mesmas."O próprio corpo se encarrega de tudo
sozinho", explica Anderson.

Um mês depois, no lugar do chumaço de
fibras plásticas aparece uma massa de tecido
disforme, acrescido de vasos sangüíneos e
células nervosas, pronto para secrclar hor-
mónios e outras substâncias. O organóide
esta pronto para exercer as atividades do
órgão a semelhança do qual foi criado.

\ técnica de formação dos organóides
vem sendo aplicada no momento exclusiva-
mente em animais de laboratório. Como têm
alcançado bons resultados, os pesquisadores
estão certos de que em breve poderão partir
para experiências em seres humanos. Ander-
son observou ijue. a semelhança dos órgãos
naturais, os organóides foram capazes de
secreiar substâncias e lança-las diretamente
na corrente sangüínea dos animais O eien-
tista e sua equipe já estimularam .1 criaçao de
/íi>U(/i .< e /)flcos em macacos.

J 1L

atos cllíòs

A base do futuro órgão — o orga-
nóide — c implantada no corpo

O organóide é enenixado, como
um pequeno andaime, no órgJio
doente.

Hospitais oferecerão mor tina

em comprimido ate novembro

\ liírciii lit'L'1 s

Dentro de dois meses, os hospitais brasi-
Icíros poderão dispor de mais um recurso
para .nadar 110 tratamento do câncer, doen-
ça que. em estágio avançado, provoca dores
insupori iveis para o paciente .1 morltna em
comprimido. Após entendimentos com me-
dicos e especialistas em doi. o laboratório
nacional Cristalia Produtos Farmacêuticos
.issumiu 11 comp* omisso de fornecer o pro-
duio para as farmácias de hospitais até no-
venibro O medicamento será apresentado
em !0 e 30 nuli ¦ ¦ anio-.. sob o nome comer-
ciai de Dim rt

O medicamei 'o contém pequenos gránu-
los que têm a capacidade de liberar a morfi-
na aos poucos dentro do corpo Na lorma
injetável, em xarope ou em gotas, o efeito
analcciico da morfina só düra quatro horas
A grande vantagem do Dirnorl e q ie. devido
aos grã nulos reguladores, o eleito analgésico
da n >rfina se estende durante oito lioras.
podendo chegar a do/e. dependendo da sen-
síbilidade do paciente

•\ morfina e um narcótico e pela legisla-
çao brasileira sua importação e posterior
distribuição aos serviços de tratamento ao
câncer é feita somente através da Divisão de
Medicamentos do Ministério da Saúde'(Di-
medi Por isso, explica Jeferson Costa Ga-
ma, gerente regional do laboratório no Rio
de Janeiro, o novo medicamento não poderá
ser adquirido em farmácias comerciais d
laboratório (ristaha produzirá, inicialmcn-
te, 80C1 mil unidade-- do remédio, desenvolvi-
do com tecnol >gi.t nacional, a um custo dc
550 mil dólares

Injeções \penas quatro hospitais
público- - Servidores, de Ipanema
e do Andarai 1 Rn e I 1 iversitirio de
Porto Alegre 1 > Rio Cirande do Sul
Usam a morfina M>b a lorma de gotas
ou xarope no tratamento' dos doentes. No'1 Brasil, a forma de morfina mais usada ainda
c a injetável uue, com o passar do tempo,
tia/ nuiit m-, ¦ icnU". aos ¦tcienu

(
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23/5/1989 Juntando essa no-
va tecnologia com a
terapia genética
que permite a trans-
feréncia de novos ge-
nes para dentro das
céluhis — os pesqui-
sadores terão nas
mãos uma poderosa
arma para dominar
um exército de doen-
ças genéticas, da dia-
betes á hemofilia,
além de doenças me-
tabólicas como a fe-
nilcetonúria. que
causa deficiência
mental.

Fm tese, será pos-
sível num futuro pró-
ximo tratar a diabe-
tes. por exemplo,
implantando um no-
vo gene responsável
pela produção dc in-
sulina dentro de al-

gumas células retiradas do paciente. As celu-
Ias modificadas seriam colocadas no
chumaço de libras revestido com a proteína
dc crescimento HBGF. O conjunto seria çn-
tão implantado perto do pâncreas e com a
multiplicação das células modificadas gene-
ricamente; o organóide rapidamente se
transformaria numa pequena fábrica de in-
sulina."Essa técnica é especialmente útil ao tra-
lamento de qualquer doença genética que
possa ser curada pela sccrcção dc alguma
substância orgânica", disse Anderson.

\ perspectiva de que os cientistas se tòr-
nem capa/cs de remodelar o corpo humano
através da produção dc novos órgãos leva a
crer que logo chegará o dia em que os medi-
cos estarão aptos a substituir órgãos com
funções comprometidas pela velhice co-
mo fígado, baço, pâncreas e coração — por
próteses fabricadas a partir das células do
próprio paciente 

"No futuro os transplantes
serão ultrapassados e o homem vivera muito
mais", carante Anderson.

Técnica abre vasto

campo d*' aplicações

Em setes humanos, o imunologista
French Anderson espera inaugurar a técnica
dc criação dos organóides 110 tratamento da
Aids. O cientista pretende estimular o cresci-
mento de organóides capazes dc produzir
uma proteína chamada CD4. que parece
bloquear a penetração do vírus II1V nas
células.

O passo següinte sera dado cm dire-
ção iis doenças cardíacas. I stimulando o
crescimento dc vasos sangüíneos, os médicos
poderão evitar as operações de ponte dc
safena. em que artérias dc outras partes do
corpo são enxertadas 110 coraçao p.ira res-
taurar o fluxo sangüíneo. "Sabemos que e
possível criar novos cápilarcs em 36 horas .
garante \N ard C asscells. do laboratório dc
hematologia molecular do Instituto Nacio-
nal do Coração, Pulmão e Sangue, chefiado
por French Anderson.

As possibilidades não param por aí.
Se os cientistas aprendem com os organóides
como promover o crescimento dc vasos saii-
iniincos. por outro lado eles também acabam
descobrindo como fazer o procedimento in-
verso ou seja, coirio intervir no organismo
para retardar o crescimento desses vasos.
I -^c conhecimento será muito útil 110 trata-
mento da artrite (em que os vasos se dilatam
pelo processo irifkmiatòrió, comprometendo
as articulações), doenças dc pele como pso-
ríasé (em que a pele fica recoberta por man-
chás avermelhadas) e dc certos tipo> de tu-
mores.

Mas a meta final dos cientistas Sera
conseguir estimular o crescimento de células
nervosas — que existem cm número limitado,
no corpo e. uma vez lesadas, jamais sao
recuperadas como as outras células huma-
rias. "Pretendemos recriar o sistema nervoso
central . di^e Cusscells. Na Atual era do
desigh genético, todos esses projetos ja estão
na mesa de desenho", afirmou.

Ilustrações Gotulto Vilanova

(2)OOa
Uma proteína do tnngue, chama-
da HBGF, promova o cre»clmento
dm célula• na auparfMe do orga-
nó ido. Outra• célula• do organla-
mo sáo também atraídas pala pro-
te/n* e comoçjirn a se multiplicar
em torno do futuro órgão.

A protaina HBGF doaapareca, mam
aa célula» continuam a >e multi-
pllcar em torno do organóide. Um
méa depola, aparece no corpo
uma de tecido disformo,
com vasco sangüineos o cilutas
nervoaa8. É o organóide, pronto
para oxorcer as moimas funçõos
do órgão natural.

A cura 
pela 

hipertemiia

A ilha temperatura
do ultra-som pode
destruir tumores

S/ncfiid: nlít in contra <1 dor

Quando o paciente se torna fisicamente
incapaz dc continuar tomando injeções de
morfina,- uma das alternativas que os medi-
cos tem para conter a dor e apelar para
cirurgia^ que cortam os nervos. Ou então
para as injeções de neuroliticos. tjue contem
substâncias que destroem a* terminações
nervosas através de reações ijuimicas. Os
dois procedimentos são evitados pelos me-
dicos. pois podem causar fortes eleitos cola-
icrais, como paralisias.

"Se considerarmos que 90°u dos pa-
cientes com câncer piidem controlar suas
dores com a morfina em forma oral que
compreende os xaropes, gotas e comprimi-
dos . então concluímos que se diminuirá
muito a necessidade de submeter essas pes-
soas a operações tão agressivas . explica
Spu rei I le acrescenta que o objetivo dos
médicos cancerologistas e especialistas cm
dor e conseguir que o maior número de
hospitais da rede pública tenha acesso aos
comprimidos de morfina através da Central
de Medicamentos do Ministério da Sáúdè
(Cerne). "Afinal. 10% dos brasileiros com
câncer sentem fortes dores e não recebem
medicarão analgésica adequada no curso da
doença", afirma Spiegel

A morfina injetável e considerada ultra-
passada nos F.stados l.mdos e cm váru^s
países da I uropa. onde a apresentação da
substância cm mpriiBo» e amplamenie
usjda pelos médicos A legislação desses pai-
ves permite cjue esses mcdicanientos sejiim
venilid'- ." !arm,u,.is .. mer...;i- èspec:.si-
•«de o oasir te 1 leu- ; .rente- compiam
diretamente os comprimidos de morfina com

m; : - '. • . s;- .-ee- I od..s

S\() 
( \RI ()S. SI' Pesquisadores

do Departamento de l ísiea da l m-
versidade I ederal de Sáo Carlos, cidade a
240 quilômetros da capital paulista, estão
desenvolvendo a pc\a principal do que
será o primeiro aparelho brasileiro para
tratamento de tumores através da hiper-
tcrnna produzida por ultrassom. A hiper-
termia elevaçai^ terapêutica de tempera-
tura do corpo vem sendo usada com
sucesso no tratamento dc vários tipos
de câncer nos \ atados l nidos e na 1 uto-
pa Resultados clínicos obtidos pela Uni-
versidade de llarvard e pelo Instituto de
Tecnologia de Massachussets. nos listados
Unidos, revelaram que ecrca de W o dos
pacientes tratados com hipertermia por
ultrassom tiveram seus tumores pratica-
" ;e desu . dos.

\té agoia. sao pouquíssimos os apare-
llios de hipertermia produzida por uítras-
som espalhados pelo mundo <> que os
cientistas brasileiros estão tentando la/er e
conseguir a nacionalização do processo
tecnológico de fabricação do cquipamen-
10 Por enquanto, eles estão concluindo a
engrenagem principal do aparelho um sis-
ter .1 dc focaliziição e controle da intensi-
dade e extensão da onda ultrassònica a ser
aplicada no paciente 

"Focalizar e ter o
controle desta onda e lundainent.il para
que a hipertermia atinja somente a parie
desejada", explica a física Eli/abeih Pavão
de ( astro, professora do Departamento de
l ísiea dii I niversidade l ederal e uma das
coordenadoras do trabalho.

(> uso da hipertermia no tratamento de
umi ''es se baseia em princípios razoavel-
mer.ie simples. Quando submetidas a tem-
peraturas acima de 41 graus centígrados.

.ts células dos tumores cancerígenos aca-
bam tendo suas proteínas coaguladas, o
que faz com que estas células praticamente
se derretam, Num segundo momento, o
calor acentuado p.iss.i a agir sobre a circu-
liiçáo de sangue entre os tumores Com a
elevação da temperatura, os processos de
metabolismo celular das células cancerige-
nas vão exigir mais sangue, e. como o
sangue na quantidade nccessaria nao apa-
rece. as células ficam impossibilitadas de se
reprod uzir.

O grande desafio da hipertermia e lazer
com que o calor só atinja a parte dó corpo
.1 sei tratada (temperaturas acima de 4!
irraus centígrados danificam as funções do
sistema nervoso central) Com a hiperter-
mia produz ida por ultrassom. a limitaçao
não e diferente. A liberação de calor se da
depois que a onda ultrassònica. ao tentar
romper a viscosidade do meio onde vai se
pnapagar (neste c.is<> o corpo humano),
acaba liberando energia Essa energia será
absorvida pelo corpo sub a lorma dc ca-
lor

Cabeçote C om o desenvolvimen-
lo do cabeçote toeali/ador de ultrassom -
ao todo. sã(> necessários pelo menos qua-
tro cabeçotes para compor um único equi-
pamento — os tisic*.>s paulistas superaram
a fase ma- complicada do projeto 1
muito difícil controlar e localizar as ondas
de modo que a direcionemos para onde
quisermos", explica I lizabelh Pavão, que
fez mestrado no Instituto de I ecnologia dc
Massachussets, acompanhando a constru-
ção chi equipamento americano

•\ partir da produção dos cabeçotes, os
pesquisadores de São Carlos esperam de-
senvolver um programa de computador
capaz de controlar a emissão das ondas
automaticamente. A finalização do proje-
to, entretanto, dependerá do fornecimento
regular das u-rbas ansiosamente aguarda-
das pelos cientistas

Novo tratamento começa em 1990

o
Hospital Israelita Albert Einstein
devetá instalar, em 1990. o primeiro

> para tratamento de tumores atra-
hipertermia no Brasil Os oncolo*

do hospital paulista estão negocian-
¦ m as d u.: - únicas empresas

•na- que Uhrieam equipamentos
: c uevem optar pelo liodelo do

ho de hipertermia produzida por ul-
f?i \ outras formas de se conseguir

 n,u . tratamento de vame» s
h iM- .'nu"i:c. através dc equipa-

irado pav nte nu

los.il desejado edepois aquecido pelo apa-
telho

Para os oncologistas do Hospital \1-
bert l instem, o uso da hipertermia contra
.. v ¦' cer pode ser fc^r. de ! "na

sua tuncàd pnncip.il c .tumerrar a
; têr.<.ia d tialainentos mais coi;\Hv <>-
n.its. a qui" ' 'tetapia e a tadioteta-
pia Mesmo assim, as indicações sao mui-
to precisas adverte o oncologista Sérgio

sciiutido o medico .ts mJuas es
para o uso sao tumores de cabeça e pesco*
s melanom.is tumores dc ni,nn.( e tu-
more- superficiais

0-J3U,

Dietas para emagrecer
(•', possível emagrecer apenas
seguindu dietas de livros?
Quais são os resultados?

Quem responde é o Hr.
Isaac Benchimol, chcfc do
Serviço dc Endocrinologia do
Hospital Central do Iascrj e
presidente da Associação Ca-
rioca dc Diabéticos:

A obesidade c um problema para o qual não
existem as fórmulas mágicas descritas cm dietas de
livros. O principal erro dessas publicações c vender a
idéia de que e fácil emagrecer. Perder peso é tão
difícil quanto ganhar dinheiro: para se alcançar os1
resultados desejados e preciso muita garra, luta c
força de vontade. Papéis e remédios não vendem
motivação. Nenhuma dieta dc livro mostra o lado
difícil do processo dc émagrecimento.

Comer dc tudo, a hora que quiser — como rezam
algumas publicações e fácil, mas e errado. A
melhor dieta que existe atualmente é a que sc baseia
no valor calórico dós alimentos, criada no século 15,
que é a dieta de sempre, verdadeira, que jamais,
apresentou efeitos colaterais. No século 19 foram'
iniciados os estudos sobre a eijuivalencia dos ahmen-
tos. que Ibram reunidos cm grupos dc acordo com a
sua constituição básica. \s dietas baseadas no valor
Calórico c na equivalência dos alimentos são um
verdadeiro sucesso c nunca saem dc moda

A obesidade c causada por fatores genéticos,
culturais, ambientais c psicológicos esses últimos
sãó muito importantes A maior parte dos obesos
são pessoas que foram educadas para superxalorizxic
a comida durante a primeira infância. Kssa oraliza-
ção exagerada pode se estender durante toda a
vida.

lia pessoas com forte base genética para a obesi-
dade. mas que n.ío foram oralizadas com exagero c.
por isso, no momento da ansiedade, usam outras
válvulas dc escape, diferentes da comida. São pessoas
que mantém a auto-estima em alta. Isso explica
porque a ansiedade por si so nao pode ser apon-
tada como grande causa da obesidade Afinal, sc
assim fosse, viveríamos numa sociedade de obesos

Quando alguém passa a comer muito, lota o
corpo de materia-pnma sem local para ser armazena-
da. Para resolver o problema, o organismo estimula
a capacidade de aumento das células adiposas. Ocor-
re um aumento da produção dc hormônios, prinei-
palmcnte dc insulina, hormônios sécretados pelas
glândulas siipra-renais e hormônios dc crescimento.
() desequilíbrio hormonal e uma conseqüência do ato
dc engordar.

Ao emagrecer, o paciente pode reduzir a capaci-
dade de aumento das células gordurosas, mas .i
memória do organismo para a produção dos hormo-
nios que estimulam o crescimento dessas células per-
manece inalterada A pessoa ganha uma tendência
a engordar. (K hormônios ficam aptos a produzir as
alterações das células gordurosas sempre que sejam
solicitados pela ingestão dc excesso dc comida nova-
mente.

Por isso a obesidade e como o alcoolismo: uma
vez que se coma o primeiro pedaço a mais. pode-se
desencadear lodo o processo novamente, mesmo de-
pots de haver emagrecido bastante. O paciente que
deseja emagrecer deve consultar um médico endocri-
nologista para fazer exames e se submeter a uma
dieta dc equivalentes c balanceamento calórico. E
precisa ter minta torça de vontade, muita auto-esti-
ma e muito desejo dc sedução. Pazcndo a dieta o
paciente recebe dois prêmios: melhora o seu metabo-
lisnio e fica sensualmente mais agradavel

Transplanto do geno

gera proteína contra

enfisema hereditário

./oridlluin liar
The &,il'imore Sun

ANNAPOUS. Estados Unidos— Cientistas americanos
conseguiram transplantar para camundongos o gene hecessã-
rio a prevenção de tuna lorma hereditária de enltscma, abfin-
do perspectivas para uma terapia que possa curar a doença. O
[)r Ronald G. Crystal, especialista em pulmão do Instituto
Nacional do Coração. Pulmão e Sangue, em Bethesda, previu
que, dentro de poucos anos, será possível usar genes tranftíri-
dosem prixediment »sclínicos

\ terapia sle genes é tida, ainda, como uma ciência
\isi nária. Até hoje, nenhuma doença humana foi cura-
da através da transferência de genes sadios Mas, a medida
q .: a ciência identifica genes defeituosos causadores de doen-
vas. o interesse dos pesquisadores aumenta

Mais dc 2o nul americanos vivos desenvolverão a forma
hereditária de enlisema. uma pequena fração dos 2.1 milhões
de casos da doença - a maioria provocada |x-lo hãbitc^de
fumar Hereditário ou não. o enfisema e uma doença fatal
causada pela ruptura de pequenas bolsas de ar que transpor-
tam o oxigênio a corrente sangüínea Quanto mais bolsas são
destruídas, mais difícil torna-se a respiração e mais órgãos
\ liais são desprovido> de oxigênio.

i>s pacientes dc enfisema hetedilario carecem dc uma
proteína ijue proteee as bolsas de iii da destruição pro-
«içada por uma enzima natural transportada pelos glóbulos
brancos do sangue Alguns médicos tratam pacientes recei-
tando injeções intravenosas da proiema. lançadas no mercado
americano há cinco anos t ma vc/ na corrente sangüínea, a
proteína proteee os pulmi>es contra a en/ima daninha. O
tratamento, entretanto, é problemático: custa cerca de I SS M)
mil por ano e os pacientes tem tjuc tomar injeções diárias pelo
resto dc suas vidas Ja a terapia genética poderia ser
teita de uma vc/ so. porque o gene transferido produziria a
proteína continuamente dentro do corpo.

Vírus — Nem os camundongos. nem qualquer outro
animal além do homem, sofrem de enfisema hereditário.
Mesmo assim. C rvsial descobriu tjue guando fa/ia inlusão de
um gene sadio numa célula branca do sangue do rato
chamada linfòcito I. o gene produzia a proteína necessária
para proteger os pulmões da destruição, "isso sugere c|ue se o
camunilongo pode herdar a doença, a terapia genética pode-
ria curá-la", afirma o médico. Alem disso, o mesmo tipo de
técnica poderia dar as pessoas a capacidade de produzir a
proteína contra enfisema

Na experiência, os cientistas injetaram um gene sadio num
urtis e o usaram para transferir o gene as células sangüíneas
retiradas do camundongo. Depois de reinjetadas no animal,
as células produziram a proteína defensora do pulmão. Pode
ser mais fácil desenvolver uma terapia genética para enfisema
hereditário do que para a fibrose cistíca. doença letal caracte-
ri/ada por uma produção excessiva de mueo nos pulmões,
que deixa Mias vitimas vulneráveis a infccções, e que-teve
t.ccnteniente identificado o gene que a causa.

Para curar enfisema hereditário, os cientistas precisam
descobrir uma boa maneira de fazer circular células ge-

:mente alteradas em volta dos tecidos dos pulmões¦ idos p.f.i serem protegidos Mas para curar a fibrósc
v!; e necc-sario realizar uma tarefa mais difícil colocai

um eine cm um ponto especifico dentro das células dos
tecidos do pulmão. Segundo Crystal. certas formas dc hemo-

de terapia
P'-

í.i tamkm podem ser '<atadas polo mesmo tip<
>posta para o enfisema hereditário.

:|11P

A base do futuro orguo — o orga¬
noids — c impiantada no corpo
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Emerson 
de novo campeao

Nazareth. EUA — AP

\lanoel Francisco lirilò
Correspondente

• t'NA/ARETll. lil \ Quinze anos
áepois de ganhar seu último campeo-
nato de Fórmula I. e às vésperas de
completar 43 anos. Emerson Fittipaldi
retornou ao topo do automobilismo
mundial Ele garantiu, ontem, o único
Jjtlilo deste esporte que rivaliza. cm im-
pjjftãncia e emoção, com o da cate-
gôh.i onde correm \yrton Senna c Alam
Prost: o de campeão mundial de Eórmu-
lajndv
•i%f-mersôii conseguiu o seu feito da
jnâncira mais perícita possível, com uma
vitória nas 200 Milhas de Na/arcth. pe-
núltima prova do campeonato. I o que c
ntéíhor. a vitória aconteceu num circuito
oVaf, uma pista totalmente estranha para
o piloto brasileiro até 1984. ano em que
ele comecou a correr na I • rniula-lndy
"EsU' campeonato tem um significado
especial para mim Fie prós a, dc uma vez
por todas, que eu continuo competido
no automobilismo", comemorou o pilo-

' 
Com a vitória de ontem, Emerson

alcançou 186 pontos na contagem gci.il
do campeonato. Seu rival mais provi-
tiv Rick Mears que chegou em se-
giliidò lugar em Na/areth tem agora
](i4 Mears. teoricamente, ainda teria
chances de empatar cora I iltipaldi, caso
conseguisse na próxima prova, a ser cor-
rida em I aguna Seca no dia 15 de outu-
bro. todos os 22 pontos que unia vitória,
e mais a polc e .1 liderança pelo
maior número dc voltas lhe dariam.

Mas Emerson, com cinco vitórias
nesta temporada, seria favorecido no
principal critério para o desempate. O
piloto brasileiro desceu dc seu Pens-
ke-Marlboro visivelmente feliz, mas
manteve-se calmo ao longo da cenmò-
ma de entrega de prêmios logo depois
da corrida — embora a euforia tivesse
toir.adc conta dos membros de sua equi-
pe c de sua família, que. comanda-
dos pela mulher, feresa, nao paravam
de celebrar o :.:;Ulo

Depois disso, porém, ao caminnar
cm direção ao caminhão dc Mia equipe,
em meio aos cumprimentos anonimos
de centenas de ias, Emerson relaxou o
seu auto-conirole. As lagrimas come-
çaram a correr por detrás de seus ócu-
los escuros "I u estou me lembrando
do Chico Landi Ele me pegou no colo.
Foi por causa dele que eu comecei a

trer". emocionou-se o piloto Esse
t,!n pconato eu dedico a ele lenho cer-
teza que ele estava me .<!hando Ia do ceu,
me ajudando

\ corrida que Emergi fez ontem toi
perfeita Para o delir do público que
compareceu ao autodrorno. Rick Mears
foi quase perfeito e. ate a duas volta- do

: ¦ .d qu sndo o americano o .meteu o
seu primeiro erro, que acabaria sendo
fatal o re>i: *.ado da prova estava in-
definido. Na verdade, as 200 Milhas de
Nazaré th pode ser considerada como
uma disputa particular entre os dois

Mears saiu na p-lc. mas assim que os
n,;cy , irt que lideram o pelotão de
w,rrí>r yqjiQs úntes (ia bardei-
ra verde que sinaliza a largada sai-
iam da r -ta. I merson pisou fundo,
meteu o carro por dentro e deixou o
americano para iras. "Nao havia mui-
to o que fazer para impedir a ultiapas-
sagem. 1 le rápido como um raio", afir-
mou Mears sobre o brasileiro

Emerson continuou acelerando, fiel
¦ a tática de sua equipe. "Nos. no final

do campeonato, estávamos ficando mui-
to conservadores, tentando administrar a
diferença de pontos Hoje (ontem), dcci-
dimos deixar o Emerson fazer o que ele
sabe meihoi pilotar rápido", disse (. hip
Ganassi, um dos proprietário da equipe

Livre de qualquer inibição. o brasi-
leiro chegou a colocar até 13 segundos
dc vantagem em cima do americano.
Na volta 83, a maré começou a mudar.
Diante de uma bandeira amarela —
que significa advertência c proíbe ul-
trapassacens levantada por causa de
um acidente com o mexicano Bernard
Jourdain. Mears entrou nos boxes para
reabastecer é trocar pneus

Enquanto a amarela estivesse içada,
ele manteria a sua posição. I merson,
surpreendido com a parada de Mears.
resolveu imitá-lo I roçou seus pneus,
pôs combustível e voltou a pista, ainda
debaixo da bandeira amarela Mas logo
depois, os diretores da prova deram
bandeira verde. Mears. com os pneus
mais aquecidos, ultrapassou lacil o brasi-
leiro, que saiu desesperado a sua caça
Foi nesta etapa da prova que I merson
bateu o recorde da pista, rodando com a
media de 2$0km h.

Exatas dez voltas mais tarde, a te-
nacidadc do brasileiro foi recompensa-
da Mears, preso ao vácuo dc Michael
•Yndrctti. não teve tempo de fechar o
brasileiro que. na curva 3, o ultiapas-
sou por dentro Apesar de Danny Sulli-
van ter corrido na liderança por algu-
mas voltas, a corrida continuava a --cr
mesmo de I merson c Mears Final-
mente, na volta ls2. os dois voltaram a
ficar a frente, com o americano em
primeiro A disputa entre ambos era
tão tenaz que. ao final da prova, ape-
nas Sullivan estava na mesma volta dos
v encedorcs

Os retardatários e o consumo de ca-
sòlina começaram a pesar no resulta-
do da prova. Mears hora aumentava,
hora perdia espaço para Emerson, que
continuava como um louco no seu va-
euo Na volta 191), a apenas dez. do final,
Mears, com problemas no consumo dc
combustível, começou a diminuir a ve-
locidade. "Não dava para manter o rit-
mo. senão eu parava"; disse o america-
n o í- merson foi d e s c o n t a n d o s u a
vantagem, mas na volta 197, recebeu a
ordem dos boxes para diminuir. A ga-
solina também começava a faltar

Mears e sua equipe, desesperados,
resolveram parar para reabastecer na
volta seguinte Assim que ele entrou
nos boxes. a Patrick Racing mandou
Emerson fazer o mesmo. A parada foi
rapida c Emerson saiu na frente do
americano. Ao ver o que acontecia,
Mears se desesperou e saiu acelerando
o seu carro Ali. ele jogou fora qual-
quer chance de vitoria No aperto o
americano nao deu tempo de a man-
gueira de gasolina ser retirada de seu
tanque

í le arrancou e levou junto consigo a
ponta de aço da mangueira, além de
uni mecânico que. atropelado. íoi pa-
rai dentro do box da Penske-Pcnzoil, a
equipe dc Mears "1 u até aquele mo-
mento não pensava em nada a nao ser
ganhar a prova Quando meu box me
amsou pelo radio da história da man-
gueira eu pensei sensacional Ele per-
deu a prova" recordou-se Emerson. De
fato, Mears, obrigado a mais uma pa-

nara a ret""ía W mangueira vol-
tou a pista apenas a tempo de ga-
rantir o segundo lugar, enquanto a co-
memorarão do pessoal da Patnck Ra-
cing começava

Depois de sair do carro, Mears cum-
primentou hmerson. Ganhou o me-
lhor piloto e a melhor equipe Não ha
desculpas O título tinha mesmo que
ser dele", afirmou o piloto americano,
imerson. já exibindo um imenso sor-
riso. mostrou mais ainda os dentes ao
saber que havia garantido para si o
campeonato da lndy. Vocês nao sa-
bem como eu estou gostando deste ti-
tulo". disse ele.

200 ítf iShas de Nazareth

9
10
11
1?
13

it>
16

19
20
21

Émerson Fittipaldi
PicK Mears
Danny Sullivan
Al Unser Jr
Michael Androtti
Scott Pruett
Bobby Rahal
Mario Andrettl'. lerek Daly
Scott Brayton
Raul Boesel
Guido Dacco
Arie Luyeridyk
A J Foyt
Bernard Jourdain
Teo Fabi
Ludwig Heinrath
Pancho Carter
Didier Theys .
Roberto Guerrero
John Andrettl

Brasil
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

Brasil
I T A

HOL
EUA
MEX

ITA
EUA
EUA
BEL
COL
EUA

Pensko-Chevrolet
Penske-Chevrolel
Penske-Chevrolet

Lola-Chevrolet
Lola-Chevrolet

Lola-Judd
Lola-Cosworth
Lola-Chevrolet

Lola-Judd
Lola-Cosworth

Lola-Judd
Lola-Cosworth
Lola-Cosworth
Lola-Cosworth
Lola-Cosworth
March-Porsche

Lola-Judd
Lola-Cosworth

Lola-Buick
March-Alla-Romeo

Lola-Buick

Média de Émerson 216 88km/h
Diferença de Émerson para Mears 4s79
t ideres da prova Emerson 122 voltas Mears. 47. e Danny Sulhvan 30
Prô*ima prova Laguna Seca 15 de outubro

mm -Classificação

Piloto
Émerson Fittipaldi

2 Ricfc Mears
I 3 M'chaei Andrettí

4; Teo
Ai Unser. Jr
Danny Sy'Mvan
Raul

Pontos
186
164

141
122' 1

65

A difícil lula

1 x •Io sucesso

 jüftüte.
Fittipaldi ganhou prova, título, o elogio d< cars dedicou i il<" ia "

Piloto sofre com assedio dos ias

e
ria na
pe
tian
lio
d..1 <

vinh;

Émerson cruzou a linha de chegada
embora quisesse comemorai a vitó-

corrida e o titulo com sua equi-
sua mulher leresa, o sobrinho Chris-

¦ vanos amigos, não pôde faze-lo
pies.' na massa de tas e dirigentes

,irt a entidade que organiza o
calendário da Formula lndy queçói-
rei.mi para cumprimentá-lo e aparecer
nas fotografias de praxe

Quando perceberam que o piloto nao
a multid.oi de mecânicos, pa-

trocinadorcs, amigos e familiares que
estavam em seu boxe partiram desaba-
lados em direção ao pódio, sem se im-
portar com os outros carros que entia-

nos boxes leresa, que não sabia
ou chorava, loi a primeira a

álcançá-lo, Deu-lhe uni beijo apaixo-
nado c passou o resto do tempo olhan-
do para o marido, como se estivesse
hipnotizada, enquanto ele distribuía
abraços e apertos de mao.

I á, junto com Mears e Sullivan. ele,
praticamente não bebe, se permi*
m excesso Abriu uma lata de cerve-
sorveu um gole — provavelmente
agüentar uma das maiores prova-

a que os pilotos da I ormula-lndy se
submetem quando vencem provas: a (km-
,-u dm chapéus. Cia consiste na troca
entcdiantc dc bonés com logotipos de

íitrocinadores da prova, dos carros.

de qualquer coisa que pagam um bom
dinheiro para, no dia seguinte, aparece-
rem nos jornais ornamentando a cabeça
dos pilotos com seus logotipos.

Ao longo de meia-hora, entre o es-
da champagne Vcuve ( li-poucar

quot. Ss

neste
incira
dos t

,.. ;'
P •

vam
se ria

que
tiu t
ja e
para
còes;

acha no di-
um tratamento

,i entrega das t.ic.is, 1 mer-
sou trocou de bonés nada menos do que
nove vezes Foda a ve/ que ele retirava
o chapéu, jogava-o para a platéia I oi

instante que o piloto, pela pn-
vez desde que chegou nos I sta-

Unidos, travou contato com a bnt-
irada que por ter o inesrno
.aporte de um desportista vencedor

em terras estiaBiiras
rei to de receber dele

,ii.
( merson, eu sou brasileiro

a uma força, joga um chapéu para
disse um rapaz gordo, em por-

merson ouviu o apelo, mas
preteriu ignora-lo. \o descer do pi<dio.
porètTi; não leve cóiiio escapar. Uni
senhor, com boné da Disney World, se
pendurou no sai pescoço e berrou-lhe

ouvido "Émerson, eu vim de longe
paru te ver, juro. Me dá uma coisa

O pilot.>. puxando a cabeça para
deu um autógrafo para se livrar

halo
Não demorou muito, um outro se-

nhor se aproximou e tentou roubar o

espcc
r

Me d
mim'
íue ue>

no
só
tua?
tras
do. i

.hapéu cjue ele usava l m membro da
Marlboro, patrocinadora de Emerson,
impediu o giwho Ah! Deixa, po I u tc
acompanho em todas as corrida-» lu
mereço", disse o incovenicnte Desta
\c/. I merson não ouviu os pedidos
\nte a multidão que começava a fe-

char o cerco sobre o piloto, o pessoal
de sua equipe e da Marlboro formou
um cordão de segurança para leva-lo
de volta ao caminhão da equipe
I \/ F l<)

Nem mesmd a experiência clt* ter
acompanhado a uioriosa carreira

do niho na I ónnula I era radialista
esportivo especializado em automobi-
lismo da Radio .lo>eni l*an na década
(jt. 7(| _ impediu que a emoção tomasse
conta de W ilson f ittipaldi, o Barão, ao
>er o titulo de i merson na Formula
|nd> norte-americana. "F.ssu eonquisr
ta è muito importante porque ele é ii
primeiro brasileiro a chegar ate ela.
Wilson acompanhou a corrida na telc-
>jsào di stn apartamento no (iuarujá,
com a mulher, .loze. e a neta Renata,
filha de Wilsinho Fittipaldi. "Kste cam-
peonato tem um sabor diferente, wirque
representa uma volta por cima do I mer-
son, que muita gente ja considerava su-
perado. Mas ele acabou quebrando uni
lahu i mostrando que merece rrspiilo.

?
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Al{emscenca

^Uma tradi^ao cm movcis dc cslilo

" Hu, do ftrte. 1^4 - !»».¦ Teh: 265-^444 > 265-.W5  pa- _

I oi umii longa e. as vezes, penosa
estrada que Í:iners0*n percorreu para
voltar ao posto dé unia das principais
estrelas do automobilismo mundial
Com o fracasso da Copirsucar nas cos-
tas c criticas aos seus úit.nlos anos na
Fórmula I. Emerson desembarcou nos
Estados Unidos, convidado para parti-
eip.ii de uma corrida de protótipos em
Miajiii, quase na mesma situaçaò em
que começou a correr na Europa em
1964 sem cano c sem patrocinador

0 começo não foi nada auspicioso,
lícito na terceira volta durante os les-
tês, o acelerador de seu carro trancou,
ele se apavorou. êsqiieceHse dc deslí-
gar o motor e acabou fora da pista,
dentro de uni lago. com água pela cm-
tura Ires dias depois, durante a corri-
da cm Miam;, ele deu vi sua equipe o
segundo K.ar na prova Como presert-
te" resolvei! dar a si e a mulher leresa
dois dias de descanso na Disney World.
Na primeira noite, recebeu um telefo-
nema do empresário americano l'epe
Romero

I le queria que o büa--ilenro pi.otasse
seü carro em Indianápólo Romero Ss>
exigia que Émerso!-. vesti-se uni maça-
cão da mesma cor do bólido losa-cbo-
que. Ao invés dc se sentir humilhado, o
piloto agarrou a chance com os dentes
c logo começou a mostrar a destreva
ao'volan.tc que havia lhe dado dois
títulos na Fórmula-1 hmerson conti-
ritiou lutando e começ u CS5 pilotan-
do uma velha 1 ola Seu desempenho
chamou a atenção de l\n Patrick. do-
no de uma das mais imp, Miites equi-
pes da lndv.ii Patrick Racine

: • , i:r .va um pilo' paia sunsl
tituir Ciiip tianassi. >...>• havia - 'trui
um urave acidente. O brasileiro nao o
decepc; , u I ogo na segunda prova
pela equipe, chegúu a vit tia num cir-
cuito oval um fc.:o considçravc: le
vando-se em conta tjue li merson pra-
ticaménte não sabia correr neste up..
dt circuito

\i> ano seeumte. ja decidido a Iicar.
Émerson melhorou ser desempenho, li-
candó com a sétima posição no ca-
lendário da lndy "A gente precisava
melhorar ainda nossa otganização c.<-
mo equipe e cv^nsegüir um bom cairo
conta o piloto, o que toi resolvido com
a eonlratacão Ic M ' vs u' '' ur
egresso da I ormula 1. para ser o eiige-
iiheiro de sua equipe. O segundo pro-
ble-r. t iu. -• . c. m o trabalhoso ater:
com a Marlboro. "finalmente, depois
de tanta luta as peças comecaraiti a st:
encaixar. Ècomo se tudo estivesse acon-
tecendo com os componentes ecrt <s. -
lugares .ertos nas horas certas' . atesta
Émerson Depois da vitória de ontem cm
Na/areth e do titulo de campeão da tem-
porada. ninguém mais pode diBe.ai
to i t/ / 11.)

Velocidade e

paixão antiga

Émerson fittipaldi ao conquistar on-
tem o do Campeona: > de For-
mula lndy. apenas reafirmou sua anti-
ga paixào pela velocidade, que o te/
conquistar dois títulos mundiais pela
Fórmula I em 72 e 74 c dois vice cara.-
peonatos. em 73 e o A paixào pelos
carros começou ja na infancia de W.jv
jo, ajselido dado pela família ao garoto
q ie construía carrinhos de madeira aos
quatro anos

Lm sua lista de atividades, nao tal-
lavam as usitas constantes ao auto-
dromo de Interlagos para varrer a pis-
ta mi apenas ajudar na organização de
provas As corridas, no entanto, còmc,r
çaram apenas aos l'1 anos quando co-
meçou a ii a Cotia com os amigos para
ver as competições de kart, categoria
na qua| estrearia em 64. Sua paixão
por tudo o que tivesse rodas e fosse
velo/, o fez abandonar os estudos e
começar um curso de inglês para ali-
mental o sonho antigo dc conversar
com o grande ídolo Jack Brabham

O Ruio. como também e conhecido,
dividia o amor pelos carros com o ir-
mão Wilsinho. dois anos mais velho. A
permissão do pai Wilson e da mae Juse
para correr de kart. onde foi campeao
brasileu > c e-tadual. chegou cm 64 Da
equipe onde o irm.io competia a Willys.
ate a Fórmula Ford inglesa foi um passo
Seu sucesso na categoria levou-o a r or-
mula 3 Mas foi em 70 que ele ingressou
na Fórmula I Os títulos vieram rápido
Foi campeão em 4 com um McLaren,
equipe que abandonou para formar a sua
Copersucar, um ano depois, num de seus
poucos fracassos ^

Apesar de bicampeão. com 144 t>ls
disputados e 6 poU--po>non^. e e teu-
tou se afastar das pistas, em su. talvez
até impressionado pela morte de ami-
eos 1 ma deixou grandes marcas, I ora
de Jochen Rmdt, na década de 70. Na
época, ele fazia sua estréia na l ormu-
Ia I e o jovem piloto ouvia com aten-
Já,, os conselhos do companheiro da
Lotus

Mas Émerson nunca se afastou cm
definitivo das competições. A volta á
Formula lndy confirma isso. Desde o
pai. b velho Wilson, passando pelo ir-
mão Wilsinho e pelo sobrinho Chris-
tian. atua mente na I ormula •
são amantes de velocidade na família

mm
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GUARANI26 0' 1x1 Sport C
MO/ — 0<> Sporl — f
29 06  2*3 Lomonso F

0900 090920 09"24 0?

COnlNTIANS080803 09F

Guarani/SP x Botafogo/RJ
CampinasBOTAFOGO

U0 Vitória F
1x3 Corlntians C
0x0 Into» Limoira C
0x1 Atlòtico/PR  C
2x1 Náutico r

20 08 1*1 Unívorsidad (Méx ) F
22 08 — 0*1 Deportivo (México) — F
?5 08 - 0*1 Atlas (Môxico) F
03 09 1*1 Tupi F
06 09 2x1 IntefRS O
16 09 3x0 Atlòtico/PR C
20 09 - 0*1 Flamengo — N
?3 09 0*? Atlótico.'MG F

(oi u.ois
OLl NA I (3n%) ( < >11 NA X (4i1 ii i COI t V\ ; (.10%)

m Coríntian»/SP x Vitória/BA
Par aernbuvitória

4x2 Flamengo - 30 08
0*1 Aménca/MG — F 02 09
2x0 Palmeiras (S J B V<sta» 07 09

t - - cF

0*0 Bahia N
U1 Catuense C

07 09  0*2 Intor Límoi
09 09 — 3* 1 Guarani

09 1x0 Flamengo'0 09 - 0* 1 Náutico ~
4 09 — 2*1 S. Paulo -
*01 UNA I (5(1"i.)

10 09 —
13 09 if- 09 —
20 09 —

24 09
( OTAC.OKS

COLI NA x ( "'"<>)

0* 1 Guarani - C
0.0 S Paulo F
ixOLoônico — C
0*2 lnt».»r RS  C1 Intor L-moira
0*0 Flamengo — C

COI UNA : (20%I

ATLÉTICO PR
Atlctico/PR x Nóutico/PE

CuntibaWÀUTICO
06 0812.08 -
31 08 -
07 09 -
10 09
160920 0924 09

• 0*2 Cont ta-i«i Contba1x0 Figuoirense0x0 S Paulo - <Flamengo0*3 Botafogo1 *0 Guarani — '
0*0 Intor.RS

03 08 -
03 09 •
05 09 -

COLUN \ l (.40
(oi vçot.s

COLUNA X (30%)

! Santa C'u; N
! Santa Cru/ N• Capeienso - C
1 Ceará — F
3 intor i »me«ra F
3 S Paulo — c
3 Corintians — C
t Guarani •- C

COLUNA 2 (30%)

BAHIA30.06 -
02 09 -
06 0910 0913 09 —
17 0924.09 -

i oi i

Bahia, DA x P. Desportos/SP
SalvadorP. DESPORTOS12 08 - 2*0 tnto' ¦mena — F

20 08 -*0 Anapci'"a -- F
22 08 2* 1 V a Nova •• F
02 09 . *0 Caloensc — F
10 09 — 1*2 GoiAs -- F
if> 09 — - 4*t I iurr,»nenso — C

20 09 *xl Sport C
24 09 — " *0 Palmeiras — C

( O I AÇOKN
\ \ i (4(3' „) COLI NA N t -o 1 C OLUNA 2 (30"'c

0x0 Vitória — N
i *0 Leónico C
1*2 Ffummense — C
3x2 Grômio — C
2*4 Catuense -- C
o.:- f

Goiás/GO x Coritiba/PR
octAs COniTIBA23 08 1x1 GoiAn»a *?06—- 1*1 At'etsco—-N
27.08 — 2x1 Vila Nova — 20.08 — 0*0 U Banoeirante-
00 08 1 x2 Vila Nova — 27 08 2*0 U Banoocanto -
02 09 — 3* 1 Vila Nova -- 07 09 — 2*. t GrAmjo C
0? OS — 1 *0 SpoM -0 09- 1.1 Vasco — F
10.09 — 2x1 P. Desportos — 20 09  0x2 Flummonse — F

^7 09 — 0x2 Palmeiras --- 23 09 — 0x0 Cruzeiro — C
20 09 -0*0 Santos f

< ot \(, Oks
COI UNA lil1 I COM NA I C OLUNA

Intcr Limoira/SP x Atlético/MG
' tNTÜR LIMfflRA ATLÉTICO MO

x0 Gua^ans i
tona F

COLUNA l(3i

r-r.? ¦ v ir«t...9a <
- 04 09Sei. Barào oe Cocais F

07 OS — Ox.O Fijjmèngo — F
10 09 — Cxi inter/RS — F
20 09 - 4»! S Pauto-- C
23 09 0x2 Botaíoyo - C

( OI \(,0l s
(. ()1.1 NA X I 30' ) COLl N \ : (40"'..

?
SPORT19 08 —
26 08
02 09 —
0? 09 —
10 09 —

,17 09.X) 0924 09

Sport/PE x Santos/SP: ' a cio RetiroSANTOS1«0G(mAS C
0*0 GrômtO — C- 1 *2 Grfcrr.o  F0* 1 GoiAs — G.•«' Oaime-ras0x2 GrômíO F2 ixi p. desportos0*2 Fluminense

27 08 -
29 08 -
01 09 -
07 09 -
09 09 -
17 09 -

) Sc Hong Kong
} Sei FU ZHO — Ft Sul F> Savador -
3 Palmeiras - NF ium nonse C

. asco CD Goiás — C
0 Gr^rnip — f24 09

CO I U, (")1 s
COI 1 N \ 1 (4i'' , COM NA X (30 l COLUNA 2 (30%

El
AMÉRICA30 O? — 2»0 Na; \oni
20 08 — 0»0 Itaperu
09 09 * '0 Tupi —
13 09 - Va.eno

73 09- OxOUn.Ac

Amérlca'RJ x r.angu/RJ
BanguBiNOU

V F

! 7.:èSStO  F' iJniâo do ^'rt'as -- C
) Democrata(SL) — C'¦ T upi — Cvaienodoce F¦as - C 23 09 -

co i Oi s
COLUNA I (30", i COLUNA X (40" o) COLUN A 2 (30%)

l9J
NAPOLI

Napoli/IT x Milan/IT
MILAN

verona -- F^
*!«ianta *
)d»no»e - CtjK 1 >r iAntíta)

COLUNA I (4i.
(OI \i,oi s

( 01 l NA X ('30' ' COLUNA 2 (50%)

El Intornazlonalo/IT x Roma/ITMil Ao
INT1RNAZIOHALK ROMA
03" ?• >gr» . ¦'! 0B - ...' vJi ¦ '
06 09 — 2* 1 lecce - - Oi 09 — 0*0 Asco
'C >• 0-r 0 . ; ¦ a ' •• .." 1 1
^3 09 0* * Ma>moe —- '0 (v — 4i' Ataiania — C
17 09 — 2* 1 Juventus - 1 ' 09 2* ¦ Bar< f
?4 09 1 «G As.: ah 24 09 -">sena - C

( oi \(,Oi S
COLUNA 1 (40%i COl.l NA X (3Ó*"«I COLUNA 2 (30%)

Fluminenso/RJ x Vasco/RJ
FLUMINENSE20 08- " *0 Napoll — N
22 08 — 0*0 Alt Bilbao --- F
03 09 - - 0*0 Sport (Jui/ de Fo'a
06 09 — 2» 1 Bania — F
09 09 — ' »0 Santos - F
16 09 — i *4 P Desporto» — F
A 09 -?>®ofitiba . C
24 09 — 2*0 Sport — C

t oi \(,Of.s
COLUNA I (30"») COLUNA .X (40%) COLUNA 2 (30%

iaracaniVASCO
21 08 — 1x0 Log'o^e* F
26 08- 1*0 Ati Mad"d N

F 27 08 — 2*0 Nacional (Urugual07 09 1 *0 Cru/eiro •- F
10 09 -- ' •' Contiba — C17 09 — 2* 1 Santos F
24 09— 2*0 Bahta C

26 0 7¦ ¦«9 07— 08

CRUZEIRO1x0 Ba!- 0*2 Ba3*0 St

Cruzolro/MG x Palmeiras/SPWineiràoPALMEIRAS- C

-Í52 09
07 09«1 ' 0920 0923 09
cot

Democrata 'Sl;

- 0*0 Cor'ti Oa - F

20 0822 08 -
F 24 08 -

07 0910 0917 09
24 09

¦ Ba"• Osa«tu) Bet s
F•*1 Sport2*C Go'As — C• 0»1 P Desportos •

Geraldo Viola

( OTAÇOLS
UNA I (30"o) COLUNA X(4oH) COLl NA 2 (30%)

~E3
S. Paulo/SP x Inter/RS

S. PAULO
22 08 - 1 *C
2608 — 1*1 At'as -

Unrvers«oaa Me* 'C».«e*K

rumbiINTER RS
29 08 — 2»3' 08 — 2*03 09 - 1«'
06 0910 09

2 Toiuca (Me*.co) -
0 PueNa <M6«>co) -
2 Botafogo F
0 Aliôttco MG - C

fttlet'L

t OLl N \
(oi \(,ors

COLUNA X (40" t. > ( i 'I I NA 2 l •'1 i

D
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losr Aurvlio afana Cav Charm iipôs <i vitória com sobras no dl' Osuahlà Irunlm

Gay Charm, em ritmo de treino,

obtém sua 4a vitória clássica
. 11

0 ordem de chegada do Grande
Prêmio Osvaldo Aranha, disputado,
oniem, no hipódròmo da Gávea, ape-

"n.is confirmou as expectativas dos iui-
(islãs e profissionais envolvidos com a
carreira Conduzida por José Aurélio,
(ia\ ( harni, quinta colocada no último
Grande Prêmio Brasil, dominou sem
luta as adversárias e fez prevalecer sua
categoria com uma vitória fácil nos
2 400 metros dá prosa

Ikü.t Ba>. quc dclcndcu ns corcs de
l laras Santa Maria de Araras c a única
em condições de ameaçar o favoritismo
da vencedora, não demonstrou a nies-
ma disposição do atuações ante-
pores, quando alcançou expressivos re-
sul lados clássicos, terminou em
segundo lugar, muitos corpos atrás
Ela ps terminou na terceira posição,
Partidora e Lighteen completaram, pe-
!.i ordem i> marcador

A presença da filha de Ghadecr e
Yirga na prova não passou de teste
preparatório para enirentar novamente
os principais craques do turfe nacional
na Copa ANPC Clássica, dia 29 de
outubro] no llipòdromo paulista de
Cidade Jardim. O treinador Eduardo
( aramori, que irá a I rança no início
do mês para acompanhar a atuação de

Gtilf Stai na milha do GP Arco do
Triunfo, preferiu inscrever a égua da
Fazenda Mòridesir na prova de ontem,
já que estará ausente do pais nas sema-
nas que antecedem o próximo compro-
missa importante de Gay (. harm

"Como não poderei acompanhar a
preparação de Gay C harm para dispu-
lar .1 Copa ANPC. optei por fazé-la
correr aeora \ssim. ela só precisara
la/er trabalhos suaves ate o momento
de correr a ( opa ANPC . disse. Para

1 duardo. mais importante do que a
vitoria ontem era garantir aguerrimen-
to e ritmo de corrida para a volta da
égua as pistas cm São Paulo"Nossa preocupação principal era
prepará-la desde já para a importante
Copa ANPC mas claro que a vitória
também nos alegrou muito. Nas cariei-
ras anteriores a Bella Bay mostrou que
podt na endurecer a disputa mas. desta
vez. simplesmente não foi adversaria",
resumiu,

Na partida. I ighteen tomou a pon-
ta com Bella Bay na segunda posição.
Gay ( harm era mantida em terceiro
por Aurélio, com Elaps e Partidora nas
posições subsequentes. A ordem das
concorrentes não mudou ate a entrada
da rela de chegada, quando Carlos La-

\or acionou Bella Bay para logo assu-
mir a liderança Miis a presença da
égua argentina na primeira posição
não duraria mais do que alguns instarT-
tes.

Com muita calma e sem nenhuma
luta. José Aurélio trouve Gay Charm
por fora para dominar sua principal
rival, sem que esta sequer esboçasse
reação durante sua fácil passagem
C om vários corpos de \ anta cem sobre
a segunda colocada, José Aurélio fez
posição para cruzar o disco de chegada
enquanto Bella Bay tampouco era mo-
lestada por Elaps e as demais

| () caslanliu paulista Cacique
Negro venceu <> principal páreo

do programa de imiem cm (idade
Jardim, o CP Jóquei (lubc de Sã"
Paulo. Montado |xir ().( amargo, ele
fez excelente carreira nos 2 mil me-
tros de grama e loon para seu pro-
prietario, o llaras Porto Seguro, o
prêmio de NCzS IX.45ll.IH). Km se-
gundo chegou ^iga Bra\u, com
J.Garcia, e em terceiro Super Noce,
com M.l/ourenço. O lencedor pagou
NCzS 2,60, a dupla exata NCzS 2,(K)
e os places foram de NCzS 1.50 e
NCzS 1,40.

John Hancook garante o maior rateio

A maior surpresa da tarde de on-
tem no hipódromo foi a vitória de
John Hancook no segundo páreo. O
rateio da triexata. o mais alto da reu-
mão. pagou NCzS i 411.00
Io Páreo: I" Snov. folcman N ( i-
pnano Io Lágrima Doce C Lavor 2"
Jadma J.Ricardo —- Vcricedor(5)6.0 c
(7)5.4 I) lnevatal57)S6,3 Placés((5)>.5
c (7)5,6 D.Exatal5-7)65.5 c (7-5)56.7
Triexataí5-"-3)81,0 e (7-5-3)M,0 tem-
po: Iml2s2 5.
2"I>;lreo: i John Hancook C Lavor
2 Paisain I .O.Ferreira 3" llameau
J Ricardo — \'encedor(4)13.(í O Inc-
\.ita(24)218.2 P!acés(4)7.0 e (2)7,')
I) 1.\ata(4-2)374.1 I ricxata(4-2-"il.411,0 tempo: 5Ss3 ;
3o Páreo: l°Ho\vitzcr J Ricardo 2"
1 Jihíici Ncro ( Lavor » Doing My
llead G Guimarães \ ente-

dor!3)6,5 D.Inexata(37)16.2 Pia-
cés(3)2,0 e (7)2.1 D.FAata(3-7)30.6
1 riexata(3-7-5)316,0 tempo Im24
4o Páreo: Io Grace Chris NI Pcnafiel
2° Gato Vcllo J Ricardo 3 1 itigante
J.Aurélio — Vcnccdor(3)l,6 D.lncxa-
ta( 13)4.4 Placcs(3)L,3 e (1)1.6 D Ex-
trai 3-1)5.3 Inexata* 3-1-5)25.0 tempo
2m29
5o Páreo: 1" 1 usty Boy L \ Mves 2'"
Quick Jack J I Reis 3o Top Glad
( I avor — Vencedor!5)13,0 D.lncxa-
ta(35)47.8 Placés(5)5.3 e (3)4.1 D I -
xata(5-3) 110,0 1 riexata! 5-3-6)255,0
tempo: Im35s4 5.

Páreo: Cirande l)rcmio ()sw.ildo
anha • 2.400 metros grania leve

1 (iav Charm J Aurélio 2o Bella

6"
\r

B i L ivor
Partidora I

3' 1 laps J Ricardo 4'
Pereira 5" Fiehteen

Câ.nter
Coucurso — \penas um aposta-
dor acertou os sete pontos do concurso
de sábado no liipódromo () premi foi
de NCzS 24 514.70
Jack Bob — O \encedoi do GP
Doutor I rontin. Jack Bob, \o|tou on-
tem 4I pista da Ciavea onde reali/ou um__
galope largo em 2.400 metros. Na pró-
xima semana, o cavalo treinado por
\!bcrt> Nahid começa os treinos para
disputai a Copa ANPC Classica. dia
2() de outubro em Cidade Jardim
Punição — Jorge Ricardo, líder
da estatística de jóqueis da Gávea, po-
dera ter uma punição mais branda pela
desclassificação de Bat Masterson. sa-
bado, no Clássico Jose Bastos Padilha.

Os titulares do llaras Santa Ana do
Rio Grande encaminham, hoje. á Co-
missa o de C orrulas. laudo do \etenná-
ri'j. José Roberto Faranio, onde o díre-
tor-técmco da cudelarui mostra que o
lilho de Waldincister e Retinada ter-
minou a carreira sentindo o casco da
pata dianteira direita, n otivo pelo qual

cavalo teria prejudicado o adversano
Jaguapcn
Transmissões — \ partir de
quinta-feira, a radio I Idorado pa>sa a
transmitir as corridas do hipódromo A
equipe de comentaristas scra a mesma
que operava anteriormente na rádio

lummense O coordenador da emisso-

Hoje, na Gávea
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Xadrez lluska Sirrwnsfn

L.A.Alves — Vencedor( 1)1.0 D.lne-
xata( 12)1,7 Placcs( 1)1.0 c (2)1,0 D.E-
xata( 1-2)2,2 tempo: 2m28sll5.
7U Páreo: lu Josilou C (1 Netto 2"
Damiso G Guimarães ; \ustin
J Queiroz — Vencedor(5)4.9 D.lncxa-
tal 5())52.4 Placês(5)2.(> c (6)4,1 Dl-
\ata(5-6)49.1 Triexataí 5-6 1)302.0
tempo: Im23s2 5
8° Páreo: 1 Maltino t Lavor -
Hich Good J.Ricardo 3o Acãron
L.Ã.Alves — Vencedor!5)3.6 D.lne-
xata(45)2,5 Placêsl.5)1,4 e (4)1.2 D.I.-
\ata( 5-4)S,2 1 ríexatal 5-4- 'k>s.ii

9" Páreo: 1' I oolish Girl J Pessanha
2" F.legant Província J.Ricardo 3'1 Ca-
sada I S.Gomes Vencedor(S|3,2
I) lne\ata(5Si?.4 Place>(S)l,4 e (5)1,2
D.Exata(8-5)7.2 Triexata(8-5-10)23,0
tempo Im21s3 5

ra. Américo Vieira, também estuda a
re.ih/acâo de programa matinal com 1 s
.1 20 minutos dc duração
Queda — No quarto páreo da pro-
gramarão de ontem no hipódromo. o
joguei Rogério Macedo caiu do dorso
de Duke .Apache quando o cavalo cru-
/ava o disco de chegada Projeta : 1
contra o íosso que separa as raias de
grama e areia, o jóquei foi removido as
prensas pela ambulância de plantão pa-
r.i a clinica São Marcelo No miuo da
noite, eleja da\a sinais de total reabili-
tação apos o violento acidente O cava-
Io teve fratura da sesamóide esquerda
(osso localizada acima da pata diantci-
ra 1

Indicações

A'it >: t *

hntO

1° Páreo
2' Páreo
3° Páreo
4o Páreo
5° Páreo
0' Páreo
7- Páreo
8° Páreo
O" Páreo

Gianpietro ¦ Declimo ¦ Poace Pipe
Usually Yours ¦ Faíth Woman ¦ Grà Suddon
Heiguen ¦ Baii-Feat ¦ New Bury
Karat Boy ¦ Brutamontes ¦ Fnonaima .
Onan ¦ Gar Pririce ¦ Chanfara
Challal ¦ Fort Link B Killadoon
Don Castelões H Costão B Inter Tour
Parry B Alcatrão B Get Your '.'oney
Arco Prateado B Feri Gaiano B Never Go Away

I'-
[i IBS '< /

/ A«ir<~>- Lima

Darcy Lima

Mestre Internacional

Campeão 
Hrasileiro li

Juvenil em I9S0, ti '
anos depois de ter aprendi-
do com o pai as regras do
jogo. esteve em Dòrtmund,
competindo no mundial da
categoria, onde disputou as
principais colocações com
talentos como Shoríj atual
3o colocado no ranking
mtind 1.11. e Kasparov."apenas" o presente cam-
peão': ao retornar da A e-
manha, deslocou-se para a
Argentina, onde sagrou-st
vice-campeào pan-ameri-
cano juvenil, cm Sl, con-
quista o Estadual do Rio de Janeiro, tornando-se o ma;i>
jovem jogador a ganhar o titulo máximo np estado: vence
o Aberto de Garibaldi e classíhca-se em 0 lugar no
Brasileiro Absoluto dc S2. cm sua I ' 

participação em
provas deste nível e importância (seletivo para o zonal e
pré-olimpico). Para os que acompanhavam a evolução e a
própria maturidade daquele adojesceritc acanhado, algo
fran/ino,' de poucas palavras, mas sempre inteligentes e
mordazes, de longo nome Darcv (justavo Machado
Vieira Lima , este histórico iniciai parecia confirmar o'
talento precoce e original, as boas qualidades esportivas e
garantir a seqüência de uma carreira que poderia leva-lo
prontamente ao patamar de Mestre Internacional e. en-
tão, ao de Grande Mestre, um l.iurel ostentado, a época,
por somente um brasileiro: o Mequinho No entanto.'..
Darcv parou de jogar, parou, de competir, abandonando p.
tabuleiro e os tornei, s. antes mesmo de tesiar seu poten-
ciai mais profundamente' .Aos 20 anos. ante .1 necessidade
de definir uma carreira mais convenciona!. Darcv trocQÚ
seu curso de Economia pela graduação em Informática
(PUC-RJ) e dedicou-se por 5 anos (82-87), exclusivamen-
te. a trabalhar em grandes empresas, como (. asas Pernam-
bucanas. Varig e IBM. atingindo o posto de Chefe do
Departamento de Banco dt Dados lar,',bem longe do
xadrez sua personalidade se afirmava segundo o estilo,
"direto e rápido!" Neste longo período, iod. - .!-¦ ambi-
còes juvenis hibernavam, enquam pro-. lenci.wa uma
solução para as serias questões de dehniçào protissional e
social que a idade e a lamilia lhe colocavam t> xadrez já
parecia destinado ,1 :ornar?sc. c< mo cm tantos outros
v,tsos típicos, apenas uma doce lembrança, responsável
por alegres momentos c algumas früstraçõe • também! Mas
Darcv tinha um plano! I: bastante ativo! No 2° semestre de
S7. demitiu-se do emprego, despediu-se da lamilia e dos
amigos, recolheu o dití: e:ro poupado ci m o traba : i e
embarcou para I I \ ^ lim de jogar xadrez ao máximo'

I como' Participou de 14 certames do ripo aberti
("Open'). ganhando 12. sendo premiado num deles com
nada menos de > (100 dólares1 Reapurou-se na modalidade"blitz" (rêlànipagoj com tanto afinco que atingiu o 9"
posto da categoria no ranking mundial t'i organizado
pelo GMW. Brovvne, 5 vezes campeão dos EUA. Recebeu
11111 úiiico convite para participar em torneios iechados e
não desperdiçou marcou st..1 I" norma para Ml venccn-
do o magistral de S I rancisco. 10 pontos cm l x
ppssiveis! Retorna ao Brásíl em abril de destaca:ido-sc
como melhor desempenho no Intercliibes do pais (6.5
ps 7). onde derrota, entre outros. eam|x\io nacional de
S7; C Gouveia, e o de 8S. Ilerman Clatidius1 fnunta nos
3 abertos de que participa (Matao. 1 ( opa 11^1 e Curitiba/
e classifica-se para integrar a equipe olímpica para lhes-
salòmca. em no\ Cirevia, ocupando c1 2 tabuleiro,
atrás de MiU>s. Darcv acumula 5 vit . 4 emp e ; derr .
aiudando o Brasil a destacar-se entre as primeiras _s
nações das 110 presentes' 1 orna a decisão de radicar-se na
Luropa por um prazo mínimo de 1 temporada e passa o
"re\eillon" competindo no C hailenger de Hastings, cujo
torneio principal é o mais antigo e tradicional do inundo
Apos 5 iodadas, lidera .olado um grupo de 4 GMs e
dezenas de Ml- Lima. como e conhecido no exterior,
derrotou os tortes Ml Hebden c Arkcll. alem dc igualar
com o GM -Plaskett. Enfrenta, então, aquela que está
sendo considerada o maior fenômeno de talento precoce
na historia do j1':-'*1 a húngara Judith Holgar e empata,
sem dificuldade' Dai por diante se pie..tcupa nao com t
liderança d«.» torneio e sim com a norma de Ml. .s qual
alcança c sujxTa ao somar /.Ops. siíuando-se em 3 lug.ir
(1"-J Poluar-S.O ps. 2D-M.Sadler-7,5ps). Na Espanha ga-,
nha 3 abertos, alcançando' a performance de ij ps em 9. em
Manresa. Em maio deste ano. defronta-se com seu maior
desafio esportivo enirentar 3 (jMs, *s 11 ^ e i ^11 . num
torneio Schuring. categoria 1)1 tPara comparar o Brasilei-
ro mais graduado atinge cal. 4!). entre as 15 oliciais. Neste
certamc. na Universidade dc Salamanca. deíronla-sC outta
vez com Judith e sua irmã mais.nclha. ?usza„as 2 primei-
ras colocadas do ranking feminino, sendo que o rating de
Judith >2 555) era o mais elevado entre to,: ^ e i situa
entre os 60 melhores jogadores do mundo' l)arc\ \ence
Judith, numa partida de impoitãncia teórica e conquista
sua 3' e definitiva norma para Ml normas no exterior
como apenas Mecjuínho c Nülos haviam logrado Mas
Darcy, em todas, ultrapassou a pontuação necessária,
acumulando 34 partidiis com desempenho de Ml. cjuando
bastam 24' O torneio foi vencido pelos G,Ms De l.a Villa,
Kudnn e I Georgad/e. com 7.5 ps. enquanto o brasileiro
terminou cm com pontos (2\ vl . 1H). baseando sua
atuação em posições.fora das linhas da moda. sólidas e de
grande exigência técnica Seu resultado final teria sido
ainda melhor caso tivesse conveitido posições muito favo-
ráveis ante Kudrm. Zusza c de La \ illa! hm seguida, nos
meses de julho-agosto. compele no circuito catalão, jogan-
do 4s partidas no período de 60 dias. cm 5 cidades
diferentes e conseguindo o 2' lugar no Grand-Priv, supe-
rado apenas pelo Ml iugoslavo Hresc No prazo de
meses Darcy acrescenta mais de 100 pontos a seu "ELO
numero (2 45^1 ^ue o clesa ao 3o posto no rating brasilei-
ro. atras dos GMs Milos i2 510) e Sunvê i2 4S(i) Darcv
I una, o 1 Ml .1 surgir no Rio de Janeiro, acha-se na
cidade "matando .1 saudade e descansando, antes de
regressar á Europa em novembro, quando tentara unia
nova e dupla epopéia conseguir o titulo de GM e. assim,
consumar na pratica o que a literatura apenas sugere e
cjuè. na realidade, e o drama de tantos talentos que ja
Ibram jovens: ir "em busca do tempo perdido... ou nega-
do!" tonv a vida costuma superar a arte, ha motivos
para confiar, ainda mais depois dc acompanharmos .1
seguinte partida!

JUDITH FOLGAR X DARCY
LIMA —Vienesa.
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Senna classifica Nigel Mansell de criminoso

Prnc/ inrnhtmi

Muir Pena. Vpío
Correspondente

i s t ORll. Portugal \v rton
Senna responsabilizou Nigel Mansell
pelo acidente que o tirou do Grande
Prêmio de Portugal, c classificou de
proposital e criminosa a atitude do
piloto inglês pelas conseqüências
muito mais drasticas que o choque
poderia ter lhe acarretado.

"Foi um crime o que ele ío/ Sim-
plesmcnte. colocou o carro na frente
da minha roda traseira e deixou ha-
ter. Lu voei e basta ver onde fui parar
e como ficou o meu carro para ver
quem sofreu mais. Hle não se arriscou
nem um pouco", acusou Senna. loca-
li/ado na quinta do háncjueiro An to-
nijò Carlos de Almeida Braga, em
Sintra, uma hora depois de deixar ò
autódromo sem maiores palavras

Fora de uma corrida mais unia
vez, Senna passou a ter uma desvan-
t acorri de 26 pontos para Alain Prost,
que o 'deixou numa situação limite na
briga pelo título: para ser campeaò
m,undia); independente do trances,
precisa vcnccr as tres corridas que
faltam. Neste caso, totalizaria S
pontos, e Prost, mesmo chegando em
segundo lugar nas três. também fica-
ria com 78. pêlos 17 que teria a des-
cáftar; ê perderia pelo menor número
de vitórias.

Senna ainda não tinha se aperce-
bido disso em suas contas, e ao ver o
cálculo, extravasou com um murro
no capo do carro: "I ntao vamos ga-
nhar este campeonato, mais do que
nunca. Se ele precisa vencer uma cor-
rida para ser o campeão e eu tenho
que ganhar as três. não tem meio
termo, e vai ou racha

Irresponsabilidade SegUn-
do Avrton Senna, Mansell tinha um
carro muito mais rápido que o seu, e
desde o inicio da corrida procurou
na o oferecer resistencia ao piloto in-
glès justamente para evitar qualquer
acidente "Quando ele me ultrapas-
squ, deixei a porta aberta, pois não
queria problemas. Achei ate que não

o alcançaria mais. mas com os pu sins
a corrida se renovou e acabamos nos
encontrando de novo.

Senna contou que no momento do
acidente agiu da mesma maneira, vol-
tando à sua trajetória norma! após
ultrapassar Alboreto no meio da reta
e Ireuni bem tarde para tomar a cur-
va em vantagem. "Aquela e uma cur-
\,i híink (inclinada) e ele não poderia
fazê-la por dentro", explicou Senna.
"Seria preciso parar para conseguir
isso. O que ele fez foi entrar c deixar
bater."

No momento do acidente. Man-
sell estava em situação ilegal na pro-
\a. pois recebera por três vezes a
bandeira preta de desclassificação
por ter dado marcha a re em seu pit
stop. Senna. porem, não sabia disso.
Ron Dennis tentou avisá-lo pelo rá-
dio. mas o piloto só captou o sinal
quando reduzia para a curva e se
chocou com Mansell. "Não vi a ban-
deíra preta, pois estava preocupado
em olhar a placa dos boxes. logo no
início da reta. para saber minha dite-
rença para Berger. Não sabia que ele
estava desclassificado. Quando voltei
á pê ê que me contaram. Ficou mais
evidente porque lez. aquilo. Fie não
agiria dessa forma se estivesse dentro
da corrida. Mas da para entender em
se tra:..ndo de quem ê."

Senna lembrou que em Monza.
Mansell abriu caminho para Prost
passar 

"só faltou fazer sinalzinhq"
. i.ixou o piloto inglês e a Ferrari

de irresponsáveis "Bastava 
que a

equipe lhe mostrasse a placa com a
flecha para que ele fosse imediata-
mente para os boxes. Com a flecha
qualquer um pára, pois pode ser
questão de segurança", explicou O
piloto brasileiro ressaltou que a Fer-
rari deve ter sido comunicada da des-
classificação antes da apresentação
da bandeira preta, pois este è o pro-
cedimento normal, e que portanto a
equipe não deixou do ser conivente
com o que aconteceu "Foi mesmo
um cm me "

wrap 4

Prost também

recebe multo
Alain Prost nem

parecia estar a beira
de conquistar seu
terceiro titulo mun-
dial depois do se-
gundo lugar obtido
ontem, em Portugal.
Desanimado no pó-
dio. evitou maiores
comemorações, e se
recusou até a cora-
parecer a entrevista
coletiva dos três pri-
meiros colocados, o
que llie valeu uma
multa de USS 10
mil; Prost

,Srnnti esmurrou um carro ao saber que só será campeão com Ire.s i(ilortas

Senna x Prost

TBR1SM1MO MX EU CA FR IN AL HU BE IT PO T TCD

Pr0st 6 6 6 2 9 - 9 9 6 3 
r7 75^

Senna - 9, 9 9 - - - - 9 6 9 - - 51 51

TCD Total corn dcscarte O rogulamento manda que sejarri abandonndos. ao dm do Campeonato, os cinco piores
resultados Faltando trfis provas. Prost jfl tern que jogar lorn os dois pontes do Mfixico e o abandono no Canada

In&lês V excluído de urtt G Classificação do GPV>~n Reuter
\lêm de receber uma multa de l 'SS

50 mil, imposta conjuntamente .i I cr-
rari. por não ter deixado a corrida ape-
s.ir da apresentação da bandeira preta
por três voltas. Nigel Mansell poderá
ser excluído do Grande Prêmio da 1 s-
pânha u de alguma outra prova ainda
este ano, segundo recomendação dos
comissários da 1 isa a ser apreciada
pelo comitê executivo da entidade.

Os comissários ouviram Mansell e o
diretor esportivo da Ferrari, Cesare

1 iorio. mas não aceitaram suas alega-
çòes e sugeriram a cxJusão. já de co-
nhecinicnto do presidente da Pisa. Jean
Mane Balestre, presente a I storil. que a
admitiu para a próxima prova, domm-
lv. em Jerez de La Frontera

Mansell jurou não ter \isto a ban-
deira preta, nem a placa mostrada pelo
boxe. e Fiorio justificou ter sido im-
possível eomunica-lo pelo radio, que
durante ,i corrida.só funciona do piloto
para o boxe "I. desculpa demais .
afirmou Balestre. decidido a nao ser
condecendentc com a falta. "Mansell

prejudicou Senna. mudou a história da
corrida e. possivelmente, do proprio
campeonato."

Discussão O acidente entre
Senna e Mansell criou um clima terrível
entre a McLaren e a Ferrari, e Ron
Dennis. chefe da equipe inglesa, í"i ate
o boxe ei,: Ferrari dar uma decisão cm
Cesare Fiorio. na frente de todos os
jornalistas. 

"Sou uma pessoa muito
digna, e tia próxima vez que tor falar
com você não me faça sinais e nem me
\ ire as costas . disse Dennis. dedo em
rwte. deixando o dirigente italiano sem
reavào.

\ raiva de Dennis se devia ao fato
de ter ai" duas vezes ao boxe da Ferrari
para talar da desclassificação de Man-
sell e ler sido ignorado por I iorio. que
ainda lhe fez sinais obscenos "A Fer-
rari deveria mudar o seu chefe de equi-
pe". disse Dennis "hle falou isso por-
que e s t a c o m r a i v a e n à o t e m
capacidade de lazer um julgamento
frio do que se passou", rebateu Fiorio.

Segundo o italiano, Senna não ga-
nharia mesmo a corrida, pois os dois
pilotos da Ferrari eram mais rápidos
que ele O diretor da Ferrari lembrou
que após trocar os pneus. Mansell re-
cuperou uma desvantagem de seis se-
gundos para Senna em poucas voltas

Creighton Brown. diretor da Mel a-
ren, afirmou que não íaria qualquer

•„ >• ft. <9.1
-,-r ** ,

u 
' , ,N#

f ^* ... i
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\ / a n sell (liz ipie não riu titula

protesto contra a Ferrari junto á Fisa,
por nào ser do estilo da equipe, mas
falando em nome pessoal, defendeu
atitudes drásticas: "Se eu fosse o pre-
sidente da 1 isa. caçava a superlicença
de Mansell. Ele foi totalmente irres-
ponsável e. infelizmente, pode ler aea-
bado com as possibilidades de Senna
I stamos muito tristes, pois Senna não
merecia isso."

Justificativas Cesare I iorio
assegurou ter sido mostrada a Mansell
a placa com a inscrição IN para entrada
nos boxes. mas o piloto não a viu.
"Mansell não percebeu a bandeira pre-
ta mostrada do alto, pois estava eon-
centrado na perseguição a Senna. alem
de ter o sol de frente naquele ponto 

"

Para o diretor da I errari, Senna não
esperava i}ue Mansell tentasse a ultra-
passaiiem ali. e por isso loi surpreendi-
do quando tomou a curva Fiorio la-
mcnlou o acidente, mas fez questão de
defender seu piloto, que lhe assegurou
não ter mesmo visto os sinais. "Man-
sell não e nenhum novato e não agiria
de forma inconseqüente. O que aconte-
ecu foi um acidente normal de corrida,
com repercussões maiores por envol-
\er dois pilotos de alto nive 1

tf /'.A

1o Gerhard Berger Áustria
2o Alain Prost França
3" Stefan Johanssòn Suécia
4° Alessandro Nannini Itália
5° Pierluígi Martini Itália
6" Jonathan Palmer. Inglalerra
7° Satoru Nakajima Japão
8° Martin Brundle Inglaterra
9o Philippe Alliot França

10° Maurício Gugelmin Brasil
11" Michele Alboreto Itália
12" l uís Pere.7-Sala Espanha
13° Renó Arnou» França
14° Stefano Modena Itália
? os outros pilotos não completaram

Ferrari
McLaren
Onyx
Benetton
Minardi
Tyrrel
Lotus
Brabham .
Lola
March
Lola
Mmarci
Ligier
Brabham

1 h36m48s546
a 32s637
a 55s325

a 1m22s369
a uma volta
a uma volta
a uma volta
a uma volta
a uma volta

a duas voltas
a duas voltas
a duas voltas
a duas voltas
a duas voltas

Próxima prova
GP da Espanha, 1 de
outubro

Circuito de Estoril
Recorde. Senna,
Lotus-Renault, 1986
1m2!s605 186.077km'h
Vencedor em 88 Prost

( 
^/) J
m # J

Mundial de Pilotos _
1° Alain Prost
2' Ayrton Sonnn
3c Nigel M a n s e i 38
4 ° i c c a r d o P a t r e s e 28
5° Thierry D o u t s e n ... 24
61J Alessandro Nannini 17

£ 7° Gerhard Berger
|! 8 Noibon Piquet 9

9'" Michete Aiboreto
Eddie Cheever
Derek Warwick
Stefan Johansson 6

13" Johnny Herbert
Jean Alesi 5

15° Maurlcio Gugolmin
Pierluigi Martini
Andrea de Cesaris
Stefano Modena
A I e x C a f f 4

20° Christian Danner 3
21" Jonathan Palmer

Martin Brundle
Ren6 Arnoux 2

24° Luis Perez-Saia
Gabriele Tarquini
Olivier GrouHlard 1

>i

Construtores
1" McLaren 128
2° Ferrari M
3" Williams 52
4° Benetton ?2
5"Tyrrel 13
6° Arrows 12
7° Lotus 9
8° Dallara 8
9" Brabham 6

Estorii Portugal — Reutor
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Caminhando apressado para o seu carro
de passeio. Prost limitou-se a comentar que na
parte da manhã tinha o cáfro bem equilibra-
do, mas na corrida o funcionamento não loi
tão bom assim. Por isso, optou por uma tática
cautelosa. "Nas primeiras voltas, procurei me
manter atrás para \er como as coisas luncio-
nariain. O carro estava difícil de guiar, acho
que por um problema de pressão dos pneus
Tive também que brigar com o motor, que
não rendia bem a baixo regime e estava
constantemente no limite dos giros em sexta
marcha pelo vento que vinha de tras em uma
das retas. Por tudo isso, decidi manter o
segundo lugar e não tentar forcar o ritmo.

Berger — O piloto mais feliz no po-
dio era o austríaco Gerhard Berger, que\nào
vencia desde o ano passado, em Monza Mas
o piloto da Ferrari não despertou muita aten-
çáo, já que todos estavam mais interessámos
cm Mansell c Senna. personagens do momen-
to mais importante da corrida

Alheio ao problema, o atual companheiro
de Mansell e que 110 ano que vem estará ao
lado de Senna. na Mel arcn, disse que procu-
rou andar forte no inicio, depois que levou
vantagem na largada Berger justificou ter
parado cedo no boxes por problemas de pneus
c cjuc, apus o pii stop a corrida foi muito
melhor para ele. "Depois que Mansell parou c
recuperei a liderança ao ultrapassar Martini, a
corrida ficou tranqüila linha alguns proble-
mas de falha no motor, mas a recuperação era
rápida c acho que nào seria mesmo ameaçado
por Senna."( U !' \ l

Brasileiros tem

prova acidentada
Maurício Gugelmin foi o único piloto

brasileiro que conseguiu chegar ao fim do
Grande Prêmio de Portugal, cruzando a
linha do chegada cm 10' lugar, após um
infeliz pu stop que o impediu de brigar por
pontos. Senna se acidentou com Mansell:
Nelson Piquet bateu com Alex CafTs, e
Roberto Moreno abandonou a prova com
falhas no motor.

Mesmo com um carro mal balar.-
ceado. Gugelmin conseguiu fazer uma boa
corrida e foi o piloto mais rápido entre os
que correm .0111 motor V8 Com o carro
saindo de frente nas curvas lentas, c de
traseira, nas rapidas, problema que se
agravava a medida que o tanque ia bai-
xando de nivel, Gugelmin fez um grande
esforço para manter posições, que loi es-
tragado por uma má parada nos bo-
\cv"Pouco antes da metade da corri-
da, decidi trocar os pneus, mas deixei
o motor apagar e perdi muito tempo
Depois de quatro voltas com o novo
jogo. voltei a ter os problemas de mau
balanço, e só no llnal da corrida e que a
situação melhorou, momento em que
marquei minha melhor volta.

Nelson Piquet andou um bom tempo
atrás de Gugelmin. mas quando deixou os
boxes. após trocar os pneus, se envolveu
num acidente com Alex C affi. da Scuderia
Itália "Sai do boxe na frente de Catfi e
me mantive nesta posição, mesmo mais
lento que ele pelos pneus frescos Na reta
oposta, porem, cie se aproximou muito e
tinha decidido que freiaria para deixá-lo
passar, mas nào houve tempo, hle surgiu
do meu lado e jogou o carro para a es-
querda e a batida foi inevitável", disse
Piquet

Roberto Moreno abandonou a corrida
loco na 11' volta, pelas falhas elétricas do
motor que o acompanharam durante todo
o fim de semana. "O 

problema apareceu
logo no inicio, e as falhas foram aumen-
tando ate o motor morrer de vez. Mas
acredito que a equipe possa resolverrsso
rapidamente e possamos ter chances de
classificação novamente na l.spanha. se
bem que a Austrália seja o circuito que
mais favorece os pneus Pirelli, daqui para
a frente."(A/./' A )

Senna ( li) saiu naJrente Mansell. mas logo foi ultrapassado pelo irmles

\

Mais automobilismo no Placar JB

De vez em quando nossos pilotos bem que precisam de uma mSozinna.

mEm
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IsubrifT), l^só tiveram problemas com o ataque venezuelano no segundo set

4 O Esportes segunda-lcira, 25 9 89
JORNAL DO BRASIL

yôlei feminino dá susto mas vence Venezuela

LargadiniiasGisele 1'ortò

CURITIBA — A seleção brasilei-
ra de vôlei feminino chegou a dar um
pequeno susto na torcida, em sua
segunda partida pelo Sul-Americano,
ontem, no Tarumã. Depois de vence-
rem o primeiro set por 15 0. em 10
minutos, as brasileiras se complica-
ram no segundo e custaram meia-ho-
ra para vencer por 15 13. No terceiro,
se recuperaram c fecharam em 15 2.
em 15 minutos.

Para o tccnico inakio Manta, o
desempenho da equipe no primeiro e
no terceiro sets 6 aquilo que ele espera
na final dc sexta-feira, contra o Peru.
O treinador admitiu que é difícil
manter a concentração num jogo fácil
como o de ontem e disse que a mu-
dança tática da Ycne/uela rio segun-
do set contribuiu para a queda dc
rendimento das brasileiras. I Ias dei-
\aram o ataque de força para tentar
bolas rápidas e explorar o bloqueio c
nosso time custou a mudar a marca-

Ção."
A atacante Mareia Fu admitiu

que as jogadoras ficaram longe do

objetivo de sofrer apenas sele pontos
do adversário de ontem e prometeu,
em nome delas, fazer melhor na pró-
\ima partida, amanhã, contra a Ar-
gentina Hoje, as brasileiras folgam e
Inaldb vai aproveitar para dar um
treino forte Antes do jogo com a
Ycne/uela. a equipe treinou, mas cin-
co jogadoras foram poupadas (Ana
Claudia. Ana Kicha. Isabel, Ana Mo-
ser c Márcia Fu). À noite, a delega-
çàõ: brasileira vai ao Tarumã para ver
IVrti e Argentina.

No iogo de ontem, o treinador
manteve a formação inicial do Urasil
corii Ana Richa, Ana Moser. Isabel,
Ida, Mareia Fu e Ana Cláudia, mas
usou quase todo o banco no decorrer
dos sets O ponto positivo da partida,
segundo lnaldo, foi a entrada de Vera
Mossa e Kerly na rede rio terceiro set.
"As duas entraram e fizeram logo
ponto de bloqueio." Outra modifica-
ção no terceiro set foi a presença,
desde o inicio, de l ernanda no lugar
da Io.mudora Ana Richa. Uma me-
dida, segundo lnaldo, que visava ape-
nas manter Fernanda em ritmo de
jogo Os jogos de hoje do feminino
são Paraguai \ Uruguai c Peru x Ar-
gentina

A1 ariurha Moneró

Os jogadores da seleção brasilei-
ra sc desgastaram bem mais no trei
no da manhã de ontem que no jogo
da tarde, contra o Paraguai, hm 47
minutos o Brasil conseguiu sua se-
gunda vitoria rio ( ampconnto Sul-
Americano, repetindo o placar da
èstreia contra o l ruguai. 3 a 0, com
parciais de 15 1. 15/2 c 15,-2. Hoje, a
seleção volta a quadra, às 20h3>>.
para enfrentar O Peru.

O time do Paraguai nem chegou
a pensar que o resultado pudesse set
diferente O desequilíbrio entre as
duas equipes ficava evidente apenas
em um simples olhar De um lado,
os brasileiros, com a média de altura
de l,9?m . de outro, o Paraguai,
com média de l.SO Sem talar nos
85kg do atacante C a rios 1 ievn. para
os seus l.72m e os "Hg do levanta-
dor Alberto Duarte, distribuidos pe-
los l,75m.

t: o próprio técnico brasileiro,
Bcbcto dé Freitas, quem garante se-
rem mais proveitosos os treinos do
que os jogos disputados atê agora.
"São equipes sem qualquer estrulti-
ra. Não tem como nos exigir", la-

merita Ciente da fragilidade do ad-
versário Bébeto preferiu poupar o
jouador Dòmingos Maracanã, que
sentiu o ombro pela manhã, e colo-
car na quadra o mesmo time que
começou contra o Uruguai Mauri-
no, (íiovane. Jorge 1 dson. C ar-
lã '. Pampa e Cidão

Jogando fácil, o Urasil fechou o
primeiro sei em apenas 15 minutos e
voltou para o segundo com Janélson
e lande nos lugares de Carlao e
Pampa Vinte minutos depois. \en-
cendó por 2 a 0, Hebcto mudou mais
uma \ez e colocou Betinho. Pompeu
e Renato, que ficaram na quadra até
o final do terceiro vi f, liquidado em
12 minUtos Ao Paraguai nada res-
tava. a nãp ser as fotos que o assi-
tente técnico cuidava dc tirar do ti-
me em plena atuaeao contra o
Brasil, Bcbcto' ficou satisfeito com a
apresentação da selevao Brasileira
"O time estava mais solto e até
mesmo 1 ande c Janélson que nao
jogaram o que podiam contra o
Uruguai se apresentaram melhor
Principalmente o Tande, que fez
uma ótima partida", elogiou.

Mais vôlei no Placar JB
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Vríicnt inos vencem

usando reservas
Pouco se pôde ver da seleção mas-

culina da Argentina na sua estreia no
Sul-Americana. O técnico Lins Mu-
chaga colocou na quadra a maioria
dos reservas c deixou os titulares qua-
sc todo o tempo no banco. Mas. ain-
da assim, a vitória sobre o fraco time
do Peru foi tranqüila. Ao final dc 54
minutos, os argentinos venceram por
3 a 0 (15 3, 15.7 e 15, 7) e já pensam
no próximo adsersario. .t \enezuela.
as 21 • de hoje.

Muchaga garantiu que não peri-
sou em esconder o jogo quando colo-
cou os rbservas para jogar 

"1,st.unos
treinando forte e todos precisam tet a
mesma cama de trabalho . afirmou o
técnico, não muito satisfeito com a
primeira aluaçao de seu lime. hrra-
mos muito na recepção e também nos
mostramos descoordenados no blo-
queio. lemos que rever essas coisas
nos próximos treinamentos".

A Argentina começou jogando
com Weber, Quiroga. Colhi, Dc Pai-
ma. Uriarte e /ulianello. Depois, en-
traram todos os outros jogadores a
exceção do levantador Cantor e do
atacante Martinez, amboá titulares.
"Weber machucou o dedo na excur-
são á Furopa e Cantor teve que jogar
o tempo todo I le já tem 2* anos e
precisa de repouso , brincou Mucha-
ua.

O Uruguai foi a primeira vítima da
seleção peruana de vôlei no Sul-America-
no. Em 2^ minutos, as yicc-campcâs olím-
picas, campeãs pan-americanas c tricam-
peãs sul-americanas destroçaram as
uruguaias por 15 2. 15/1 c 15 1 Na qua-
dra, poucas novidades e a eficiência de
sempre. O time titular Gabriela Del
Solar.. Rosa Garcia. Zenaida 1'ribe. Dçrii-
se 1 ajardo, Natalia Malaga c Sônia llcre-
dia perd|u Cecília Tait c Gina Forreal
va Mas o coreano Man lio Park. que
treina a equipe ha 15 anos. garante que
as que ficaram tem experiência internacio-
nal c pelo menos oito anos de seleção
para não temerem o Brasil.

Ao contrário do mau humor habitual,
Man Bo chegou sorridente e solicito a (. u-
ritiba c até elogiou a cidade "Muito bom-
ta. tem muito verde. Ja vim muitas vezes ao
Brasil c espero voltar umas outras 10. tios-
to muito daqui". 11c riem acredita que o
fato dc jogar em casa possa beneficiar o
Brasil. Apesar da última vitória brasileira
sobre as peruanas ter sido no Su!.America-
no dc SI. em Santo André. Man Bo não
acha que o fator torcida possa influenciar e
lembra que. em 83, cm São Paulo, as pe-
ruanas venceram fácil.

Mas o treinador coreano não quer lazer
Diinosticos para o jogo de sexta-feira. I.le

jura que não salte da equipe brasileira dós-
de os jogos Olímpicos dc Seul, ano passa-
do. Diz que só viu o time juvenil. que foi
bicampcào mundial no Peru, há um mes.
Desse grupo, elogiou a levantadora I cr-
nanda: "Muito inteligente". Admitiu, ate.
que no l uturo as juvenis poderão complicar
a vida do seu time adulto. Man Bo só nao
quis falar da equipe brasileira que esta em
Curitiba. "Perguntem ao treinador delas .
desconversou. 1 le assistiu a utória do Bra-
sil sobre a Venezuela e disse que o segundo
set — em que as brasileiras venceram com
dificuldades por 15 13 loi resultado de
excesso de confiança

Isso c o que lambem parece sobrar
na equipe peruana, embora Man lio diga
que os dois meses dc preparação para este
Sul-Americano tenham sido muito pouco."Uma equipe precisa dc no mínimo tres
meses para estar bem preparada". Dc 1 a
17 deste mes. a seleção do Peru esteve no
Japão e na Coréia, disputando amistos. s.
mas cie não quis revelar os resultados
"I oram tocos sem público, sem número de
seis determinados, mas ficamos contentes
porque foram jogos fortes, ja que as equi-
pes de lá estão se preparando para o l am-

peonato Asiático."
A média de altura da seleção de Man

lio Park é de l,74m. mas chega a 1,84m
se contadas apenas as titulares (G /'.)

Estranho — O técnico do Peru. o
coreano Man Bo Park. e decididamente
uma pessoa estranha. Ontem, durante
o jogo entre lirasil e Venezuela, ele fez
questão dc sentar afastado dc suas jo-
gadoras. Enquanto o time via a parti-
da dc um 'ado. ele assitia do outro,
longe das ateltas e dos assitentes.
Arriba Peru — A seleção perua-
na trouxe a tiracolo para C uritiba uma
pequena mas ruidosa torcida, t erea dc
21) peruanos acompanharam a estréia
do time no Sul-Americano com faixas e
gritos de apoio e nao se intimidaram
nem com as vaias da majoritaria tor-
tida brasileira
Torcida — A equipe feminina da
Venezuela conta com uma animada tor-
cida no Tarumã. São os jogadores do
time masculino que incentivam as com-
patriotas da arquibancada durante todo
o tempo Muita disposição, mas nem
assim ajuda.
Cafonice — A seleção feminina da
Argentina já ganhou longe o troféu de
mais caíona do Sul-Americano. A ber-
muda azul dc lycra usada pelas jogado-
ias como uniforme dc jogò c mais feia
ainda que os enormes shorts brancos
que vestem as venezuelanas

Doping— A Confederação Sul \-
mericana decidiu como sera realizado o
exame anti-doping \ cada rodada sc-
rão sorteados doi"* atletas, um de cada
time, dc uma das partidas realizadas.
Os exames serão enviados ao Labora-
tório do Instituto dc Quimica da Uni-
yersidade I edcral do Rio dc Janeiro

Barulho — O hotel que hospeda as
delegações femininas e melhor do que o
dos rapazes Mas bem que o tccnico
lnaldo Manta trocava as quatro estre-
i.is por um pouco mais dc silêncio.
Situado na B(ku Máldita-, espécie dc
Cinelándia cúritibana. Ia tem dc tudo.
Bandas de música, comícios de parti-
dos políticos e bagunça o tempo todo.
lnaldo já dispensou ate o scryv' dc
despertador da telefonista do hotel.
Acorda com o barulho da rua.

Pira — Os curitibanos ainda não
estão muito mobilizados com o C am-
peonato Sul-Americano. Nem a torci-
da. que ainda não lotou os 7 mil lugares
do Tarumã, nem os- jornalistas locais,
No primeiro dia da competição, um
deles ligou para a sala de imprensa
querendo saber a que horas seria acesa
a pira olinipíca A resposta veio rápida:
"Daqui a três anos. No desfile dc aber-
tura dos Jogos de Barcelona. ((/./\ e
\l M )
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Chinesas super am Aurora e vencem os 15 km
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Vl'n •< i<>0 Damien e Macaulay

Feminine de Corrida do I 50. SWvana Pereira (Bra) 58m07. llif 
i 4 Jll Contest, etapa brasileira do QrcuUo bateri^de aho

I I 

^ 

^ ^ 

^ 

5"" J^fj

incnt^cn^ segundo c siilmo^uga- fosse 
^Nf";//'t^^^s'n\l.!'" ' 

' 

0 pernambucano Carlos Burle, eli- niemamdeW para45'minutos dc du^
res 0 titulo por eguipes da com- stria buri nklhor para toda jSHF 

minado nas quartas de final por Ma- racao e valcm as cinco melhores ondas,
petivao. \ pdrtuguesa Aurora 0 chao quenle so naoassustou .sJdSMk caulay.esbarrou justamente na falta de a tensao entre Macaulay e;Winton era
Cunha, tricampeii mundial dos asatletasde'-Zimbabwe \squatro • ,^£,1*^ * Mh adaptai;ao asqndas baixasetorn pou- visivel Ambosdemoravam a optar pe-
15km. foi a terceira, com 50m06s, africanas participaram dc toda ,, 

I ^ ca continuidadc. Ainda nessa fase, las ondas e. niuitas vezes, desistiarnde

colocacaogcral. Resultados por equ'pc ^hBEh 
mios.'que^incluiu os USS 5 mil e 1.000 da final

O calor nao atrapalhou as chi- , China liopontos pontos para 0 ranking da Association "O mar estava muito ruim e nao

ncsas. Iluandi Zhona e Xiuting 2 Portugal 15 pontos of Surfing Professionals (ASI). ele havia conduces para selecionar as.on-
Wutiu se revc/aram na lidcranQa 3 urss 2.1 pontos uaHKJ nao se emocionou. mesmo sendo sua das", hie tern -5 anos. surla ha .1.1

s ' . c, ,nnii . \ . t-'iti- 4 inyiaterra 42 pomos Mffvl vitoria no Hang Loose a primeira da ha dois esta entre os dcz melhores 00
'^ r 1 5 .^l.a  «pomos A ' 

WK temporada mundo. Apos a premiacao. um dos
cj ira irn.ii 1 1 7. Bronii 72 ponioa s "Apcsardo mar ruim; tivc-muito comentarios mais intcressanics da
Zhong e impedir que a portuguisa j* ^ ,cmpo para cscolher as ondas ccrtas", ctapa partiu do paulista Tingu.nha,
se aproximassc muito. ludo d * ,\s cdlww** P""?*>i avaliou o surfista, que nab admitiu a camneao'.'das triagens c classificado
certo para clas que fbram ajud^- d^n,n,J^h somj^ ^ tensao da final. Lie .em 21 anos de ar Ao ,aK.r que sou pre-das pel a uniidadt do ar. cjuc p rc j u siloes Jjs jtktjs jo tirniiih u,i ^ , * Qiirfc c csti hi uuatro cntrc os dc/ * , , • ,r., \x
dicou Aurora Pn»a Por e,anp/o. iw" ^ L 

" 
JrofisSs do n^ndo. lllul° das 

^ 
cra 

fam cm sctimo depot* da soma - • • M,rr,N|. USS 500. comentou decepcionado."Senti muito a umidade a par- ^ cvkvacocs de suas tres atlc- * - Menos ind lercnte. Macau a>. surtis a ^ ^
tir do 12" quilometro", comcntou tas melhor classilicndas (Junete, de C risto, lameniava nao ter repelido 1 1 ' L

Aurora. "L vi que nao podcria cm 20". Marvia. cm 21° e Car- *•"» 
vcnccr porque nao conseguia res- mem cm J/". Rcsuludo 20 - 21 ¦ Mais surfc no Placar JB
nirar dircito". Para ela. a principal f 31 = 72 pontos pcrdidos). . . . • /• 
difi;uldide da cquipe porlucuesa  Xiuttng II ring conjirmou oJavorilisrno da equipe ihinesa

JORNAL DO BRASIL

Chinesas superam Aurora e vencem os

Cnrl03 Mesqulsla

Winton vence na Joaquina

etapa brasileira do surfe

r~~ Nas semifinais, cairam dois favon-
Carlos Stegemann ,os: Hardman e Lynch, derrotados,

Fl ORIANÓPOl.IS — Debaixo dê respectivamente, por Maeaulay e Win-

forte chuva e vento sul muito frio. ton. A disputa entre Winton c Lynch

australiano Glen Winton venceu fo1 muito equilibrada e so no final da
ausira.iiunu Wm(on consqlldou a vitoria
qc™ 

^ SM do Circuilo por n» . «¦ D-».
Mundial de Surfe, encerrada ontem na também fizeram uma ba er.a de ai o

Praia de Joaquina. nesta capital. Win- nível técnico, com Maeaulay vencendo
ton enfrentou seu compatriota David por 96.6 contra >-.0. Hardman, que ja
Maeaulay na bateria final e ambos havia reclamado dos juizes durante a

provaram porque os australianos são semana, saiu indignado com o resulta-
maioria enue os melhores surfistas do do. Maeaulay manteve a calma costu-
mundo ao executarem, com perfeição. "icira. 

"C om o mar desse jeito, o surfe
as manobras num mar em péssimas e loteria
condições. Na final, quando as baterias au-

O pernambucano Carlos Burle, eli- mentam de 30 para -15 minutos de du-
minado nas quartas de final por Ma- ração e valem as cinco melhores ondas,
caulay, esbarrou justamente na falta de .1 tensão entre Maeaulay e V» inton era
adaptação às ondas baixas e com pou- visível Ambos demoravam a optar pe-
ca continuidade. Ainda nessa fascj Ias ondas e. muitas vezes, desi|tiamde
Glen Winton derrotou o também aus- seguirem na metadae da formação,
traliano Matt Branson enquanto Bar- Winton não começou bem. Caiu na
ton Lynch (Austrália), campeão num- segunda onda e optava pelas forma-
dki 1 de SS. eliminava o californi.ino ções da esquerda da praia, que não
Mike 1'arsons. Lynch venceu com boa tinham a melhor continuidade,
margem de pontos e reforçava a condi- Quando optou pelas ondas da direi-
çãò de favorito. ia, fez as manobras mais arriscadas

Na terceira bateria, a disputa tam- c^m batidas. Fie chegou á metade
bem ficou entre os australianos e teve liderando. O 

"equilíbrio 
se

vitoria do campeao de 87. uamien
Hardman Na bateria de Burle, quando manteve ate o final e a media de Vvm-
competiu com Maeaulay. o brasileiro lon |"0i de lK'.6 contra 92.0. O resultado
recebeu uma verdadeira aula de surfe ^ C(apa f0|; Wintori; em primeiro, se-
Apesar do mar. Maeaulay conectava as cuMo do M:icau!ay, em segundo, e de
nnti k t* manobrava ate o iumiU' lana •• , ,
próxima a praia). Burle desperdiçou l ynche Hardman em terceiro. O brasi-

innHn leiro Carlos Burle ficou em quinto.

Kaliii Cardoso Resultado da prova

o resultado dc 86, cjuando ioi o cam-
peão dá primeira edição do Hang
Loosc. 0 surfista confessou a tensão
da final.

"O mar estava muito ruim e não
havia condições para selecionar as on-
das" I le tem 2^ anos. surfa ha 21. c
há dois está entre os de/ melhores do
mundo. Após a premiação, um dos
comentários mais interessantes da
etapa partiu do paulista 1 inguinha,
campeão das triagens e classificado
em 17" lugar. Ao saber que seu pré-
mio pelo titulo das triagens era de
uss 500, comentou decepcionado:
"que favela! . (C S)

. 10 pontos
15 pontos
24 pontos•12 pontos«14 pontos

72 pontos

China
Portugal

• URSS
4 Inglaterra
5. Itália.
7. Branil

* -u cÔIqcuçòcs dos paises sào
determinadas fxla soma daspo-
siçôcs das atletas ao termino da
prova. Por exemplo, o Hrasil ti-
cou cm setimo depois d.i sonui
das colocações de suas ires aí/c'-
r.i.% melhor classificadas tJanete,
em 2(K Mareia, cm 21'' e Car-
mem em 31". Resultado: 20 - 21
f 31 ¦ 72 pontos perdidos).

Mais surfe no Placar JB

Xiutinu H conJirmÓu o favoritismo da equipe chinesa
' " T T-'5" "

•X-Xv/O
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VI Campeonato Sul-
Americano Infnnto-Juvenll
'Brasília)
Final
Argentina 90 > 88 Bras'1
* Argentina IricampeÔ
Disputa do 3o lugar
Uruguai % * 8' Venezuela
Taça Brasil Feminino
Em Araçatuba
BCN 65 « I>8 ProAlcool
Em JundiaiAnsco/Mmercal 79 i 76 perdigAo'Divino
Campeonato Estadual Feminino
Adulto do Rio
Castolo Branco 93 « 33 Icaral
América 60 * 33 Terosôpolis

3" Copa Cidade de Petrópolis
Categoria adulto
CIAudto Kano 2 * i Edson Fumihiro
(21 19. 22:24 (> 21/16}
Classificação final

OAudioKano
Edson Fum,h>ro
Washington Sp.^idcrt r> Ricardo

Lopes
5 Gilmar Aieiicp o Cláudio Be's/n
Categona veterano
Lui/ Mauro ;¦ « 0 Alberto Kurdoglian

CiassiticacAo tmaj
2 Alberto Kardoglian

Placar JB
Roma -

4 Cesar Werner*

Copa Shell/Cnmpoonato Brasilei-
ro de Marcas e Pilotos — 7* eta-
pa

FUTEBOL
Campeonato Estadual do
Rio ao Janeiro — 2* divisão
SAo Cristovflo 0 » 1 Miguel Couto
America TB 2*1 Madureira
Portuguesa 1 i 0 Rubro
Toma/mho 0*0 Mesquita
Paduano0»0U Nacional
Goytaca/. 0*0 Fnburguense
Campo Grande 1 * 0 Bonsucesso
CiassHicaçAo1* Campo Grande '3
7* Mesquita e S Cnsto.,V-
4* Goytaca/ e u Nacional
Campeonato Brasileiro — 2" di-
visão
Grupo BAnapoiina-GO 2 » 1 C-c índia DF
Gr upo CPai&sandu-PA t * 0 Sampaio Correa-MA
Grupo DFenoviAriO-CE .
Fortale/aCE i
Grupo I
GoUwia-G •

* 0 Fiamongo-PI

? Botafogo-SP
Grupo J
BragantinoSF' 3 • 0 Santo Aofjre
Grupo M
A mor n MG 1 » . Br • M
GrUpON
FXxjr adense MS ' » 1 í '> i •
Opflr«rn»-MS 1 • ' wt>iratA'M'>
Grupo O

Campeonato Espanhol
Be ai Mallorca 0*0 Real Madri
Barc elona 2*0 Castellon
Rayn Vailecano 1 * 1 Oviedo
Real Sociedad t * 0 Osasufta
Tenenfe 0*0 Vailadolul
Celta ? * 2 .'arago/a
Loyrones i » Ü Atlético Bilbao
Atietu •• Madri 1 * 0 SeviHa
Gi|on 0 » 1 MAiaga
València 3 » 0 Cadi/
Ci.»ssi'iratAo

2" Real Mad'i SeviHa o
l i.vjrot>eS

Campeonato Francês
T>n o i 4 0'ympiqtie
Cannes ! « 1 pnns St Gemiam
Sr Efenno 4 • 1 Aunerre
P.vs Rat ''g ¦ i Nk «•
1 >11*» • . ü Nantos
Cae" 1 » 0 Mulhouv»
Brest 0*2 Lyón
Stvha-.i* 1 i 0 ToulOuse
M--n,v.

¦ ' • Met/
i 0 Bordeau*

(Em Jacarepaguís)
Resultado fmat

Androns Matinais/Ricardo Çosac
Armando Br» d''João Capota

Palhares
Ingo HoMmarvFAfcio Grero
Ton nho da Matta Guunnar Volim1 .jorge de f reitas-'R»nato McurAo

6 Fábio Bartoiucci.Ronaldü Eiy
Class-ficaçAo do campeonato

Rogar

Campeonato Paulista de Kart
Sênior — 9" etapa
Categoria a Antônio Camargo
Categoria S ,r» • Fernando Gonçalves
Cateao"« B - *'•<-,v ¦ : ( vnenique
Categonn Sprmt Adriano Tomas im
Classificação
Categoria A

lierthohl filtrou eoni tiol <le Dvsnleri paro o l\omu

Roma vence e alcança Napoli

Numa rodada cm que nenhum dos
IX limes da primeira di.xisão conseguiu
miircar mais de tini i;ol o destaque
ficou para a magra vitória do Roma
sobre o (Vvna que-, somado ao empate
entre Cremonese e Napolí. deixou a
equipe romana na ' deranea do i am-
peonaio Italiano pela primeira \e/ des-
de abril de ll)S(v Roma e Napoli —
lideres coiHlt : ni «. c.ui.i Ia/em
clássicos no próximo domingo. Napoli
i. ja contra o Milan e o Roma enfrenta
a I: •• a/lOIKia'

N(*s i ilcánhàres dos primeiros colo-
cados. ficaram as itit.s- lorvas ma;-
tradicionais do futebol italiano. A cam-
pcá Iníer aproveitou-se de um gol do
atacante alemão klinsmann logo no co-
meco do joíio c armou-sc iki dele-
sa. garantindo o I a 0 sobre o Ascoli. A

I cmu> :,tmKm s« mau- i I a 0 sol
bre Bari c igualou—e a Inier com
nove pontos.

(K dois lideres sofreram No Esia-
>lir : . ¦ com o apoio da t.nuda, o

Roma pressionou desde o começo mas
so conseguiu marcar aos 21 minutos
quando Desideri acertou um chute vio-
lento de esquerda. I m Mon/a. a Cre-
monese saiu na frente com um gol
do argentino Dezotti no último nu nu-
to do primeiro tempo mas Maradona.
mesmo fora de forma, sahou o Napoli
da derrota com um gol a tri"> minutos
do fim

Nos outros logos. Milan e 1 iórenti-
na ficaram cm 1 a 1; o argentino Pas-
culli Fcv. o gol da vitória do I eccé sobre
a l dinese; o iugoslavo Kaiancc marcou
o único ientO da partida Sampdoria I \
0 -\talanta; o Bòlogna derrotou o t ie-
noa por I a 0;e Vcrona c La/io empata-
ram em I a I. A classificação é a se-
guinte 11 Roma e ^ a poli. 10: .V)
Internazionale e Juventus.l); 5) Milan.
Sampdoria e Bojogna, S; 8) I azio, (ieo-
na c Lecce. 6: lli 1'iorentina, 5: !2)
Ba ri, Malanla, Ascoli c Ccsena. 4. 161
Udinese, 3; I") Cremonescc Vcrona. 2.

Campeonato Argentino
RacmgdoC.r' ' >tia ';t i
Chaco For f ,i.r 1 , i Rosar' C«nt»a!
Ci?mr»aM« flsgrima 1 • n R v«*r Piat»
Racmg Club 4 , 3 Desportivo EspáftoíTaiiereiÔ « t
San i.oren/o 0 * 0 Ferro Ca'"'
A* jentmí¦*, jt.-:¦ -s 4 > Mand > iNwe11 't Qld Boys « 2 Un>< "i
Ciassi«.caçAoFíosaMo Central

R.ver Piam
G»mnasifl

5. Bwa Junto's
ti Racmg duo

Vele/ Sar*í<eidMandiyu
pMpbftivoEftptauíJQ tstudiwntos

Campeonato PortuguêG

tstreía da Amadora 3 « 2 Boa. ^'.a
Funcna' ' • ' Cnaves
Beiervwvies ' • t)'
Nacional Funrnai ' » 4 Bf '¦ a

Campeonato Holandês
; 3 « 0 NEC

Campeonato Belga

?" OFI. Kaiamana A{ K
OlympiaKos, Apoilon
e PanatiriaiKos

Campeonato Mexicano
Atlante 1 » Atlas
UNL 1 * ? Cru/ A/ul
Cobras t * 0 Veracruz
U Ouadaiajara 3 « 2 Unam
Santos 2 « Mor<terri»y
Neca*a 0 « t Irapuato
Guadalajara 2 • 2 Amem .i
Morolia 2 * d UAG
Correcanunos 0 « 0 Puebia

Campeonato Iugoslavo
HaiduK Spiit 3 * 0 SpartaK Suboti<;a
BanjaluKa 1 *OOI'mpijaIitograd 1 * 0 Saranivur.t.-star » 1 S».'í'i>*
Osi|P« 3 * t Tu/Ia
Badm •' ' • 3 Estrela VermelhaPii«»».a 0 ¦ I Rad
?el|e/rncar 2 « 1 VojWxJ'?ia
Parti/an t « 1 [>i!flin" «"ayeb
Classi -;nçüo

Campeonato Austríaco

Campeonato Húngaro

B" *a Ma*

Kl o4 Benfs a Boavista
f strela da Amarra.
o Beienénn0s

Campeonato Grego

r <a 4 i 0 t.evadia

Campeonato Polonês

Sôn.-a D AIrneioa

III Grande Enduro Brasalfa

Campeonato Estadual

, Ha..
3 Lara B»o
Regata Whitbread de Volta5Q3
ao Mundo

2 Mftriy Maia Ponna

3" Enduro de Porto Alegre — 4"
etapa do Campeonato Gaúcho

Baumgartne? 3 V'9 pts f-erd-do1

. 'v.< K.iOing 6 066
«fegt» Reginatíj t> 646
Marcos Copetti 6 66?

7 Álvaro Picolu 7 309
3 Gio.ani Bonde 7 613

Copa Shell de Supercross— 4* etapa
(Em Nova Uma, Minas Gera>s)
Resultado

\ Cassio Garcia
3 Rogério Nogu**"a

F.duarde Saça».
Rogério Nc-gueCâ&sio Garcia

í> Nuno Nare//i

: V . CICLISMO

CotocaçAo d
e dt&Tânoft i

i?eiArid<n

/elftndia4 Rothmans;GrA-OfetanhiTr»«. Card Su^í <\
6 Fa/rs: "jniAu í>o'.

t 3131 319

Alternativa Surt International
(Barra da 1

v t
1 R-)b«rti.> « Dada
Figueiredo

Virgínia Slins do Paris

Virginia Slins de Dallas
Som«(ina>s
Martins Navratiiova 6'2 e 6 ManuelaMaiee^a |B'JÍ;t.4 a Seies ív t 6 ." Anne Smitfr (EUA)

NATAÇÃO

i193

T-nai simples
Sar>drí» Çécchmi í
o 6'i Reginfl Rn|<.

n ;'t«l fatricm' «VI Nathali

Grand Pri* Barcelona
Finai s-mpte»Andres Gcr,e/ -f.gw 6 4 6 4 e b 2

Final duplas
Gustavo tu/a<:Chrsi|
Tomas Sm^d i

Grande Prêmio das Nações
— 89Km
(Cannes Fra'v;ai
ClassificaçãoLaurent r ''jnon (Fra)Tnomas 'Aegmuiier «Sutj 5h5*mt6s

Cfiarly Mottet íFrai th57mí>Os

67" Volta do Cantáo de
Genebra
(Su>Ça — 14?Km)
Class«titacAo
2 Dommik * neger (Ai Oc i 3h22m29s

FUTEBOL DE SALÃO

Grand Pri* de Los Angeles
SemifinaisMichael Chang 'EU" 6 4 e 6 4 Scotl
Davi» (EUA)
Aaron Krtckatein (EUA) t^6. 7/6(7/0)
e 6/2 Brad G-iDert (LUA)

4° Torneio Incentivo
(AABB-Lagoa. Rio)
Oasv'.caçAo final por equ:;)».»*»

Bangua C
AABB lagoa
Olaria A C

ATLETISMO
Milha da 5* Avenida
(Nova Yor». EUA)
HomensV peter fjüoti r.GBR) 3m&2s96
2 AMi Bi'» (Sofni 3mí(i3s9"
o jeff At^naon (EUA) 3mWsS4

Paula !«an tRom) 4tT»28s?fj
S»etiana K«t ..i URSS: 4rr,.-.^t51
Christma Cah>» iGB^i 4m2í>n.* i

Maratona de Bruxelas

Classificaçãot Paul Kiimes -fc.h) ?hf6m46s
4 Rudi Din iBet; .''w'nVii.jj»
3 , Van Huyfenbroeck -.Bv» > 2h19rv.!0»
11" Maratona de Montreal
(CanadA)

Pnter Maher Cani ?h?0niC "%
Agustin Romero Dia/ 2h??m39sjorge Gon/aio/ Porto Rico! 2h22ai60s

Maratona da Cidade do México

tesfaje ^ata (Etiópia) 2fttÔm*i6$Ben;iimin P»rtfde« iMo» Í'ht9mJorge f rias ?ht9mtfis
Mulherest f • n Moreno iMoi) ?h4/mtOsr Mana Elona Re,na (Me») 2tví7m10s

. X0
y&MSmm-i* '

*

( <mi <> Torneio tln 1'rinUii i'rn. <i nwtonãutirn voltou ao Kio depois ile Ires unos

MOTONÃUTICA
Torneio da Primavera
(JecjuiA lute Clut>e. Ilha do Govcnador)

Barcelona Reuter
¦

III Circuito Nacional
(Em Ma' -iga Santa Cara- • a> :7&T ^

Campeonato Entadual do Rio

•f.ji •'!

..

Categoria SCT (5(>jcc a r00cc)
i Lu».* Gustavo iKiidu Marine)
I* Nôlson Tuneira iJequiA I C )
3 Marcos Carvalho (JequiA l C •
Ciasse SDT ('OOcc «• 8S>Occ)

Àivarb Sou/a (IC Jard«m Guanab
Caetano Sal'3ftr>ria (MarmAuficaj
Aitamiro Bum (I C Ramosi

Ciasse SET í^SOcc a 950cç)
2 Gilberto Cavalcanti (Nivesai
J f emando Monteiro i jecjuift I C I
Ciasse SNT (6J0cc a WJOccj

Jose Cartos Zecáo (Mesbia)
Richard August (Joqyia»
Roberto Tardem (MM Evlnrude)

CiassdicaçAo otjuipes
t Jequ>A late CluPe
2 Kadu Martne

Mundial de Minimosca
O sul-corcano Yuh Myung Woo manfeve
o titulo mur»dial dos m!'' mosca
versão AssociaçA.' Mu^Vir de Bo»e
ao nocaut«ar o japonês *a'ho Kenpun.
r>o 12' assalto

Campeonato Mundial Amador
(MOSCOU)
Resultados da segunda rodada
Peso mosca
Ahmed Õhantm ' A: por pontos Totnmi
KarKkainen (F">¦ e Kr/ysfof
vVrot>'e*s» Poli por ponto» Pr^^ppe
De/avoye (Frai

Campeonato Carioca de Slalon

Homens
Tonmho Cunha
Marcelo Barbara
Marcus Vinícius

MulheresEi./abeth Modesto
S«ivana M'Cheise"

íF;UAí .«riceu Seve Baiiesleros 'F u'Opa>
Chnsty O Connor Jr IEuropa! .enceu
Fred Couptes (EUA). Josa Maria
( ani/ares lEuropai venceu Ken Green
(LUA! 'om Wat^on (EUAí 3 • 1 S/»rn
Torrance (Europa) Mar» McCumper
¦ LUA' venceu Gordo" Oram) Jr <f uropai
L anny WadMns (EUA) venceu N»cW FaldO
(Europa) e Curtis Strange (EUAl venceu
lan Woosnam (Europa)
Resultado fmal
Europa '4 . '4 EUA
• Europa mantém a Copa Ryder

Copa Ryder

¦-CSSlJlíJÍá.»
1) njuatnrninn ímln > (,mnvz nruíitol,!*^,, Harcflorm

J3 * + * '
Campeonato Sul-Amerlcano

" iube de T ¦ 4 Porto Aiegre)

Arnaldo Mendonça*R5
Cara! m

1 Arnaidé

.• A -'son Ser
3 Iví"; Mo«s-í

Categoria Damas1 Nen, Amaral-pR

Vm<cius da Motta. Coca-Col
Gran Bactarat

Luu* StocKler Filho. D>mpus
Mar Calmo

M
Taça Brasil Juvenil Feminino

Asso: .ação Uníio

Campeonato Europeu -
2* rodada

Bulgária 3 • 0 F rança
» l S 81

HIPISMO

III Copa Cidade de Juiz de Fora
(No Clube Hípico e Campestrej
Resultado GP Bamenndust Vítor Alves Te"eira 2urqu'S
Cepel Guabi
? Pedro Pauto Lacerda Gotng

Lui/ Feupe de A/evedo. Fape
F emando GuabiLuciano Biessmann Mr Nobre
6 Lui/ Fenpe de A/e.edo, Fape

í9 Ifj, i^'3 16 M e 1b 6
Holanda 3 » 1 Grécia '¦ 15
16'8 e 15/7)
Classíficacáo grupo 2

t Polônia
2 Un.Ao Soviética

13 MoiandatugcsiAva
Romênia
Grécia

Interwiew Open
(Sociedade Hípica Paulista)
Finai har*dtcap '7 3 22 go<sToca 12 * 7 Cata vento
Fmat har>d'cap a
Mar ágata 11 « 5 R'0 Paido-'SAo J0A0

Xlareelo (<ornes com sucursais

mm

MSB

V
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JOHN AL DO BRASIL

Flamengo erra demais no bisonho emp

p.>rti> Alpgre — Mauí

Flamengo e yilória fizeram um tios piores
ioeos não só do Campeonato Brasileiro, nus
deste ano. 0 empate de 0 .1 0 no lamentável
gramado da l ontc Nova. em Sahador, foi um
-Kow de passes e laijçamentos errados e acabou
fazendo justiça para dois limes que mostraram
pouca competência cm organizar jogadas e ne-
nhuma par.i defini-las 0 clube do Rio tem
agora cinco pontos em cinco partidas — só tez
dois gols — e enfrenta o Guarani, quinta-feira.
110 Maracanã O vice-presidente do Flamengo,
George Helal, confirmou que João Carlos segue
como técnico.

1 01 uni joco duro dc assistir Os times insis-
liam em tocar demais a bola pelo meio. Com o
campo em péssimo estado (já eslá virando tra-
dição na Fonte Nova), o número de passes
errados crescia assustadoramente Isso aconte-
ecu até na primeira boa investida do Flamengo,
aos sete minutos Renato,' figura pitoresca na
partida, recebeu na última linha dos zagueiros
do \ itòria. só que tocou lorte demais e o goleiro
Robinson chegou antes

Mas foi o time baiano quem passou a inco-
modar principalmente com o perigoso centrou-
vinte Cláudio José. Aos 10. ele driblou Fernan-
do e chutou em cima de Zé Carlos. Aos 13. o
atacante quase marca pela direita; Aos 18. A'*
cindo deu o troco Os zagueiros baianos bate-
iam cabeça com cabeça e ele, na linha da peque-

na área. perdeu. O Vitória começou a atacar
mais pelas pontas, mas sem perigo Quanto .10
Flamengo, só mesmo uma bicicleta de Renato
defendida por Robinson aos 4-

\ continuação de passes errados e incompe-
tència piorou no segundo tempo O momo
Renato, por exemplo, caiu so/inho no gramado
por duas vezes; /.é Carlos quase deixou uma
bola recuada passar por baixo de si",

O Vitória ainda tentou ameaçar, mas faltou
talento. Aos 22. Ailton errou ao sair jogando c
Bigu quase marca, Hugo. do Vitória, ainda
obrigou o goleiro do Flamengo a boadele-a aos
K\ num chute de fora da arca I ficou nisso
I ntre mortos c feridos, salvaram-se todos, me-
nos os torcedores O Vitoria, com o empate, tem
agora quatro pontos ganhos são dois empates,
uma vitoria e duas derrotas.

0

Vitória h-Miwt.. Jrttro. 8mki Odilon,;
I.Ur lütlO, BlKU- . ,Alberto Huko. Quirlr.oiMorUnf),Clwuuiw ^ v
>¦ M.irqutnhoi* \Andr*Técnico ' >Ao Kríiiv".- _
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Outros jogos

1

Sio Paulo Gilmar; N».
Nrltsinho Víroli (Paulo C
Mano Tillco, Tico * KJiv»
TKnirn CiV - \ ' •

• ; Aii.'.- Rifanio "
•sir). Bernardo v Hobô.

t» ...! u''\cn MiínoConntmn» ¦ « •• .

2

1

2

Nftutirn M.turi ' >• i<- •'
e Júnior: Muller íAuitruntoi. ErnsmÓ « Ar
Newton, Bizu ? Nivaldo,.
TAcniro Cíi »' • - Ni-' 

I 111- Murlinst i: 1 lititmi. irias mio /(

] 11 ter é vaiado no 0 a i

Carpeggiani pede 
deu,

Guarani N..f. BfllA . ' ' H . I
: t •• A . ' •• l\»l

POR ! O \ l IO KI
kl. 1 Internacional a

Ttcturo __
Ü7.r~" RmmU • .i
JviLJ dos S:»r, Cartfw* am*r»ln«Wilson >vano
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blieo H * Jun
»mar*lo« M' *

Hmdu *> S " l''1S -« CartA*«
C.ol» ' r"**' "
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Swntoft 1",*:Vlaitiinir; Cosa?'
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pAlmriran V. '"¦ 1-nini M.»i ..An
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K;b,t,rnHr MfrHlüü» •• Ki>.o. Dtunho 8ou*m
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T" m. o ! . a ______0

I.OCH 1
Krndo
J u u

Locfcl '
J VI 1 /

1» "««. «. Tublico i "
Gol n«> nrintrim l'in.»

S'b vaias da
hiii •«>!- u>:n

\t • . I'.r ü. ¦
i\ i) .trustrou seus IN tnil 110 ibreedore^.

.... u ¦ \i . ean! indo a¦¦
sun o Grenal e\tra<.impo sobre qu :n i • a
nu - lotcula. 5>v>r tei sido superior aol ht>\K >

:at- de NC/S 'H) tml do Lstádio t )límpico, onde
o Ciréniu» empatou, tamlvm cm /ero ioim
Santo- \[x^- o jogo. o treinador Paulo César
( arpegiani pediu demissão do cargo o que foi
imediatamente aceno pda direváo . lorada

Ha muito tempo os dirigentes e ( arpegiani
divergiam, mas o sice-presidentc dc tutcN I.
Maurício Strougo, elogiou a atitude do treina-
doi O novo iccRtco ainda não cnci>!huit, ym
do> proviiieis indicados e lar"'"' >'.o pre
pru \tictiL i 1'ai.inaense

(IrêniiM M uito .! s
mco da iii\.uia ii. Ml. Gi'

partida ' . . i"tente mui
lance- v!.' perigo I oi si
vit. : ,i >i v pau i-t i
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Campeonato Brasileiro de Futebol

Classificação
GRUPO J PO V E D OP OC

Guarani
Fln frvenyo

b 1 J
e Dotiifogo

3 7.São PauiO
GRUPO JPGVEDOPGC
RumineuMi 6 *
V atco ¦* *'

Gotks 4 '
G rAm.o s í> 2 1 ? ; 5

Nt-t-fc1 « Tei'nh<i • "fx"" Po- <u.M SP' -»
.f |!({ A Tu'iO t)' l' k'

rriirr» íVl*CO! Mâ*C*l0 (FlüTOnfftn)
Mat .os HotWW (Gutif- Gauciw •Pilmwa» Bot^'- sHio
p ,, Ct*'W> «• "• jAIlétvCO MO'<
P.iu'0 iCO»»nii«n»i 0 CU:« iG.A^.o.
Jar«»|í r G.riHS0 ,»n»i« o P«l Lu.ifxx I «
<; f gu.rífH.' 'M»Í HI. ta>an »*¦ J-j*oq *'««'âwk>

Wâofif.M! Milton Cru/ *
íBoiakxja) H*ho Vóqk' # tkxii/ei« (Flum.n»n»«|

S-»a' {PoMvou*^» Honâioo At.«» e t rJ.aldo ilnt«» SPi
Jartdtr. *S5> % Ad isun N«nt>ci r l.-^vo tG'è"»Ol Cano»
Maçr.o (GotA*) Fabtnrw •• VioU (CofIntians) T*»p •»
r .;io" S>r'Q >^0 (Co»«tiDal l fv Nftuticol Gil-

_>( 0 » ,J%on (CruZ*"Ol U*'CO An!o'.»o •
(V as.' 1 " ¦:( *"**' N»«nA • tSâc Paulo).

u»! sli, [AMAM.e WGi e t.»n4n, iSafU»*' '

Uruguai garante 
sua

O

Colômbia decide com

fe" PlitfTM? f ciS

ETS5BIKTTTmjTZ

OOL5 CONTRA

PROXIMOS JOQOS.

Ouana-ioifa
Paime-fas » Gfôm«o - PacaofTtbu (21h30)
Poríufluesa > GlUíOifO — Caunao (2lh30)
Santos • Bania -- v a Boimifo i?in30)

Qutnta-lcira
Flarr>«o9o » Guíifan - Mafacanâ

MONTKVIDfeü - A seleção uruguaia
conseguiu classificar-se para a (»>pa do Mundo,
derrotando o Peru. por 2 a 0. dois gol- de
Ruhen Sou \ vitória era o ume" resultado que
-eiwa ao l ruguai caso contrário a saga do
grupo I Ja America do Sui seria da Bo!i\iá
I ruguaios 1 boliviano- terminaiam. com o mes
mo numero dc pontos, mas •
tuN earantiu a ilassilicacào

ineSnof
paia o

saldo
tihie

ilc

tr ar 1'abare/
• ( entenacio ri te..'.;1' • K :

«> atai^ue üevk• ,;in;. nte a ; ai'l

nador 0>
C .>m O I

do o t licuai M-."'.I
inicio do jogo. domman
O Peru qi.è não con-ec .'.1 um uniu pont. >-
quatro jocos disputou, estreav.i seti n»>\o
treinador ¦¦ v-iogad"i 1'ert. R-•;i*-
tra\a muito nervosismo e, h*u meio-campista
Rcinoso foi expulso por agredir o \i iante Hcn-
gocchca com um sixo no rosto

A classificação final do grupo I sul-america-
n.< tem o l ruguai em primeir >. com -eis pontos
ganhos, empatado com a Bolívia Os uruguaios
marcaram sete gols. sofrendo apenas doi- (saldo
cinco), enquanto o- boliv ianos 1'1/eram ^ei- gols.
contra cinco sol ridos (saldo um )

t
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Colombi
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Xiuting frang confirmou o favoritismo da equipe chinesa

VâU rMU* mu

i moauuioui
Katia Cardoso

Sem demonstrar mui-
to cansaço na chegada
na'prova, da qual foi li-
der desde a largada, a
chinesa Xiuting Wang
venceu ontem, no Aterro
do Flamengo, o VII
Campeonato Mundial
Feminino de Corrida de
Rua de lSkm. Apesar do
calor, a estudante de
Educação Física de 24
anos fez o tempo de 49m34s, re-
sultado que deu á China — que
teve as suas duas outras represen-
tantes, Huandi Zhong e Huabi
Wang, terminando, respectiva-
mente, em segundo e sétimo luga-
res — o título por equipes da com-
petição. A portuguesa Aurora
Cunha, tricampeã mundial dos
15km, foi a terceira, com 50m06s,
e sua equipe a vice geral.

Janete Mayal, com 53ml8s, foi
a melhor classificada entre as bra-
sileiras e obteve o mais expressivo
resultado desde que o país partici-
pa da prova, há três anos. Em 20°
lugar, logo à frente da catarinense
Márcia Narlock, ela por pouco
não cruzou a linha de chegada.
Cansada, Janete não resistiu ao
calor e quase desmaiou a poucos
passos antes de completar a corri-
da.

"Pensei 
que tinha chegado e

me atirei no chão. Quando abri os
olhos, vi que a chegada estava a
um metro. Levantei logo para ervj-
zá-la". Carmem de Oliveira foi
31*| com 54ml7s, c Silvana Pereri-
ra, 50*, com 58m07s. Como ape-
nas três atletas pontuam para o
país, o Brasil ficou em sétimo na
colocação geral.

Resultado da prova

1. Xiuting Wang (China) 49m34s
2- Huandi Zhong (China) 49m44s
3. Aurora Cunha (Portugal) 50m06s
4. Albertina Machado (Portugal)...50m16s
5- Ekaterina Khramenkova (URSS) 50m21s

2<k,Jmto Mayal (Bra) S3m18a
21. Márcia Nartock (Bra) S3m20a
St .temam daOflwira(Bra)... Mini 7a
Sfei Mona Paraira (Bra) S8m07a

foi a série de competições que as
atletas disputaram antes de vir ao
Brasil. "Sabíamos que nossas
chances eram boas, mas competi-
mos muito. Esse campeonato, se
fosse em novembro, por exemplo,
seria bem melhor para todas nos".

O chão quente só não assustou
as atletas de Zimbabwe. As quatro
africanas participaram de toda a
prova descalças e acabaram em
15° lugar, na frente apenas de
Honduras. Segundo a corredora
Julia Sakara, competir sem sapa-
tos é um hábito de 90% das atletas
de seu país.

Além das competidoras, outros
atletas brasileiros atraíram as
atenções no Mundial. Robson
Caetaqo — que hoje estará no
Célio de Barros para ver as obras
da pista — deu o tiro de largada e
os ex-atlctas de salto triplo Nélson
Prudcncio, medalha de prata (68)
c bronze (72), Ademar Ferreira da
Silva, bicampeão olímpico (52 c
56) também compareceram ao
evento.

(•>

JORNAL DO BRASIL segunda-.eira, 25/9/89 O Eaportea O 5

A SUA MELHOR MARCA.

Chinesas superam Aurora e vencem os 15km

TRÁS MOTOR CHEVROLET.

Ac d'''Ç;í «} Jd;Qut" V.arf0
se:3 0nde íof OuSOOOClrilt-
'•«wança e fundamental

Winton vence na Joaquina

etapa brasileira do surfe

Mab surfe ao Placar JB

1. China
2. Portugal
3. URSS ..
4. Inglaterra
5. Itália
7. BtmN

...10 ponto»

... 15 pontos
24 pontos

...42 pontos
.44 pontos
7a ponto»

*• As colocações dos países são
determinadas pela soma das po-
sições das alicias ao término da
prova. Por exemplo, o Brasil fl-
cou em sétimo depois da soma
das colocações de suas urs aüc¦
tas melhor classificadas (Janete,
em 20'. Mircta. em 21' e Car-
mem em 31'. Resultado: 20 + 21
+ 31 m 72pontos perdidos).

O calor não atrapalhou as cfc*i-
nesas. Huandi Zhong c Xiuting
Wang se revezaram na liderança
da prova. Segundo Xiuting, a tá ti-
ca era trocar de posições com
Zhong c impedir que a portuguesa
se aproximasse muito. Tudo deu
certo para elas, que foram ajud-a-
das pela umidade do ar, que preju-
dicou Aurora.

Nas semifinais, caíram dois favori-
tos: Hardman e Lynch, derrotados,
respectivamente, por Macaulay e Win-
ton. A disputa entre Winton e Lynch
foi muito equilibrada e só no final da
bateria, Winton consolidou a vitoria
por 73,0 a 66,0. Damien e Macaulay
também fizeram uma bateria de alto
nível técnico, com Macaulay vencendo
por 96,6 contra 92,0. Hardman, que já
havia reclamado dos juizes durante a
semana, saiu indignado com o resulta-
do. Macaulay manteve a calma costu-
meira. "Com o mar desse jeito, o surfe
é loteria"

Na final, quando as baterias au-
mentam de 30 para 45 minutos de du-
ração e valem as cinco melhores ondas,
a tensão entre Macaulay e Winton era
visível. Ambos demoravam a optar pe-
Ias ondas e, muitas vezes, desistiam de
seguirem na metadae da formação.
Winton não começou bem. Caiu na
segunda onda e optava pelas forma-
ções da esquerda da praia, que não
tinham a melhor continuidade.

Quando optou pelas ondas da direi-
ta, fez as manobras mais arriscadas
com boas batidas. Ele chegou á metade
da bateria liderando. O equilíbrio se
manteve até o final e a média de Win-
ton foi de 96,6 contra 92,0.0 resultado
da etapa foi: Winton, em primeiro, se-
guido de Macaulay, em segundo, e de
Lynch e Hardman em terceiro. O brasi-
leiro Carlos Burle ficou em quinto.

não comemora

o resultado de 86, quando foi o cam-

Eião 
da primeira edição do Hang

oose. O surfista confessou a tensão
da final.

"O mar estava muito ruim e não
havia condições para selecionar as on-
das". Ele tem 25 anos, surfa há 21, e
há dois está entre os dez melhores do
mundo. Após a premiação, um dos
comentários mais interessantes da
etapa partiu do paulista Tinguinha,
campeão das triagens e classificado
cm 17" lugar. Ao saber que seu pré-
mio pelo titulo das triagens era de
USS 500. comentou decepcionado:
"que favela!". (C.S)

"Senti muito a umidade a par-
tir do 12° quilômetro", comentou
Aurora. "E vi que não poderia
vencer porque não conseguia res-
pirar direito". Para ela, a principal
dificuldade da equipe portuguesa

Carlos Stegemann
FLORIANÓPOLIS—Debaixo de

forte chuva e vento sul muito frio, o
australiano Glen Winton venceu a
quarta edição do Hang Loose Pro
Contest, etapa brasileira do Circuito
Mundial de Surfe, encerrada ontem na
Praia de Joaquina, nesta capital. Win-
ton enfrentou teu compatriota David
Macaulay na bateria final e ambos
provaram porque os australianos são
maioria entre os melhores surfistas do
mundo ao executarem, com perfeição,
as manobras num mar em péssimas
condições.

O pernambucano Carlos Burle, eli-
minado nas quartas de final por Ma-
caulay, esbarrou justamente na falta de
adaptação às ondas baixas e com pou-
ca continuidade. Ainda nessa fase,
Glen Winton derrotou o também aus-
traliano Matt Branson enquanto Bar-
ton Lynch (Austrália), campeão mun-
dial de 88, eliminava o californiano
Mike Panons. Lynch venceu com boa
margem de pontos e reforçava a condi-
çâo de favorito.

Na terceira bateria, a disputa tam-
bem ficou entre os australianos e teve
vitória do campeão de 87, Damien
Hardman. Na bateria de Burle, quando
competiu com Macaulay, o brasileiro
recebeu uma verdadeira aula de surfe.
Apesar do mar, Macaulay conectava as
ondas e manobrava até o inside (área
próxima à praia). Burle desperdiçou
muitas ondas.

Frio, campeão

Glen Winton, australiano de 28
anos, é um surfista de poucas palavras
e muito frio. Após a entrega de pré-
mios, que incluiu os USS 5 mil c 1.000
pontos para o ranking da Association
of Surfing Professionals (ASP), ele
não se emocionou, mesmo sendo sua
vitória no Hang Loose a primeira da
temporada."Apesar do mar ruim, tive muito
tempo para escolher as ondas certas",
avaliou o surfista, que não admitiu a
tensão da final. Ele (em 21 anos de
surfe e está bá quatro entre os dez
melhores profissionais do mundo.
Menos indiferente, Macaulay. surftsta
de Cristo, lamentava não ter repetido

1. China lOpontos
2. Portugal 15 pontos
3. URSS 24 pontos
4. Inglatorra 42 pontos
5. ItAlla 44 pontos
T. lull 71 ponto*

it As coUwfdcs dos paiscs sao
dctcrminadas pela soma das po-
sifdes das alletas ao termino da
prova. Pore.tcmplo. o Brasil fi-
cou em sctimo depois da soma
das colocafdes dc suas ires adc-
Las mclhor classificadas (Janete.
em 20'. Mircta. em 21' e Car-
mem em 31'. Rcsultado: 20 + 21
+ 31 * 72 pontos peniidos).
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Corn o 'I'orneio da Primavera. <i motondutica voltou ao Rio depois dc tres anos

c«t*eona set (ante • toocc) (eua) »«ne«u s«v» aaiiaeieroe
Lu»* Gustavo (Ka^Uanno)

(Canad4) 2 Nttson Telstra (>*qut4 t C ).k.^kw.iict J Hikm Caral»IJe«41 ICIHomentFinal duplaa ;. 1 Peter MaheMCan) 2h20m07s Classf SOT (700oc aftSOcc)Sandra Cecchini (fta)/Patr>aa 2 Agut!jn Romero Ota* 2n22m39a 1 Ai«aro Sou/4 (IC Jardim Guanabera)Tarabim (Arg) 6/1 « VI Nathalie 3 >o«g« Oonxalw (Porto Rko) 2n22fn«0« ? CMtono (MwlnAuUc*)H#rr«fn»n/C«th^ir^ Sulr. (Fr«) 3 Aiumwo B«m (10 fUmot)
™ Grand Prix ftarolona Itarrton. d. CKM. do M«»e«

Fln.l .implw ' hom^. ?Andtw Oonwr [Eqdl f4.»« • tn , Tnla/* Till (EtttpU) ?*IS™l&»Horil S^ot (Aut) ? B#")»mio Par*d#t (M«i) 2hlBm ~
,, . . j J»9»Fil»«JB1»m>#« CIIIM SNT ItiOcc •43 Final dupot

. 42 Outtavo Lui«^Chr»it»»n MiniuMi Mult>«r«» I
.... as (Arg) M • 6/3 S.I9KJ CMl <E»p)/ 1 Flora Uofvno (U«i) 3M7m10a2' Tomaa SmKJ (Tch) 2. Malta El«na Rayna (Max) 2M7m10a 18

Orend Prl* de Lee Angeles
SemifinalsMicttMi Chang (EUA) 0/4 • 6/4 Scott
Davit (eua) Tomtlo da pHwiwri ¦¦mhbbhhOr—ids Pfinio dat Naofl— Aaron Krlckatain (EUA) 1/6.7/6(7/0)

__„ a6/2 Brad Gilban (EUA) (Jaqut* Irt.Om». M»doOovwn«lw»— aOKm MundW de MMmoeee
ir.nnm, cr.nr.i Barcelona/Reutef(Cannaa, Franca) « ' ... 0aul-coraano Yuh Myung-Woo mantava

^Km^- .jj^^Hkyi 0 tttulo mondial dot mlmmoaca.ClaaalficapAo vvraAo Aaaocia^Ao Mundtal da Bona.
(S^TlJSy* 10a ao nocautaar o |apon4a Taiho

(Sul^a—' 142Km) R#t Itadoa da aagunda rodada
ClaaaificapAo PMomoaca
2. Domlnik Krlagar (AI.Oc.) 3h22m29a tUl^' - JRHMwJ'I i^.^!!?^"t(!l"^lSW0* 

TOmm' 1 Nell, Amarai-PR 464
i raiiiM rwiinn fPr.» Ih50m«a > -.-AW -" Ranwainon (Mn)« vsrzywoi * unica concorrente3. Qillaa Delion (Fra) 3h22m36a .M -# '^ Wrobiawtki (Pol) por poqtof Ptiilippe

j MiHHHnVSPVIHIHI

P»b|MK camptonrtocarioca (NoCtubeHipicoaCampestra)

ci H ¦¦Bsa^Bi
2. •'Krisma". Eduardo Souza Ramos 5 Cope Ryder

a !nn?,r,tel.!',nTn0' 137 0 equatori(ino Andres Gomez venceu o GP de Barcelona ST^SS^2^T&^S».<fS2i

Placar JB
Roma — AP _ .•••.-v/y pin .iip '• • wsvfwfy- .» . ¦-vAfws..::r<f«MM0MiinnNMR;^ ^:i«flHBI

I SAo CrlttovAo x Mlgual Couto-^fa AmArica T.R. 2 x 1 Maduraira
.JffiBfl Portugoaaa 1 x

Tomazinho 0x0 Maaqulta
.-.; L^B|if! Paduano Nacional

Ooytacaz 0x0 Friburguansa
Campo Grande 1 x 0 Bonsucasso

^-i^KKSS ?' 
'. 

Hi? ClataificacAo
r 1* Campo Qranda.,....^',• 2" Maaqulta  

9^^illj^B l 4* Ooytacaz a U Nacional
Cempeonato BresNeiro —

Anapolloa-OO 2 *
?-' ^™ OrupoC
^P Paitaandu-PA 1 x 0 Sampaio Corraa-MA

K . ;^^s- '¦! orupoD
n'. - iM- ¦ F«f roviano-CE 2*0 Flamengo-PI
' ¦ 

' Fortalaza-CE 1 x 0 Coar*

Ooianla-GO 012 Botafogo-SP
' \ Orupo J

Bragantlno-SP 3*0 Santo Andra-SP
I Qrupo M

WT I Amartca-MO 1 a 2 Rio Branco-MO
-•' ^jrf1 flnKVi M

Berthold vibrou corn gol de Desideri para o noma

}*&/$ 4> ^T-i' iif1 ,V^^'^>:"*»v^'í f.;4r» y-v. -a»:. < ><

Com o Torneio da Primavera, a molonáulica voltou ao Rio depois de três anos

WINDSURF

Orand Pito de Lee Angeles
SamifinaitMichaal Chang (EUA) 6/4 a 6/4 Scott
Davia (EUA)Aaron Krlckalaln (EUA) 1/6.7/6(7/0)
a 6/2 Br ad Qllbart (EUA) (Jaquié lata Cluba. Ilha do Oovamador)

Reiuttadoa da aagunda rodada

FUTEBOL

TÊNIS DE MESA

AUTOMOBILISMO

MOTOCROSS

ClMtvbçJtçAot lUIZ l»t*»'fO
Raul W»">« *
Lar» Btftaitrv)

NATAÇAO

5tamiag«* ?-'Kova
Z#kr>& a
MartvHova/tiè^a

FitNM and Pay%«i/Mer«ra
Zalând»«Rottimant/Or*-Br«lanh«
Tha CtrüfSuac «•
Faxiti/UniAo Sorvatica

6?0 m>iNa*
àW

t 3t3
1319

ATLETISMO
de a* Awsnlda

(Ho*a V<y». EUA)
HofWfit
1 t^tt E»«0 (OOni >"W*«
7 AtK> !>•»• i5<yn) y*&*9r
> j«»Ct Attjnto« (tUA) 3mS4^4

SURFE

TÊNIS

2. Vinte lua da Mona. "Coca-Cola
Oran Baccarat
3 Luiz Slocklar Filho. "Dimpua
Mar Calmo"

HANDEBOL
Taça Brasil Juvenil Feminino
(Porto Alagra)
Sociedada Ginástica Novt> Hamburgo-RS
19 i B Santa M6nica-PR
Clube Atlòlico Cairu-RS 28 i 19
Associação UnIAo Cruzeiro-DF

VÔLEI
Campeonato Europeu —
8a rodada
Grupo 1
Itália 3 x 1 Alemanha Oc. (15/2. 15/9.
13/15 a 15/2)
Bulgária 3x0 França (15/9. 15/11
e 15/8)
Suécia 3x0 Alemanha Or (15/9.15/4 e 15/7)
Classificação grupo 1
1. Itália e Suécia
3- Bulgária
4. França

Alemanha Oc
Alemanha Or

Grupo 2
Polônia 3x0 Romênia (15/4, 15/3
e 15/10)
UniAo Soviética 3 x 1 Iugoslávia
(9/15. 15/13.16/14 a 15/6)
Holanda 3 x 1 Grécia (15/4, 15/17.
15/8 a 15/7)
Classificação grupo 2

1 Polônia
2. União Soviética

13. Holanda
4. Iugoslávia
5. Romênia ——
6. Grécia

POLO
Intervtew Open
(Sociedade Hípica Paulista)
Final, handicap 17 a 22 golsToca 12x7 Catavento
Final, handicap A
Maragata 11x5 Rio Pardo/Sâo João
Final. Scott Júnior
Helvetia 5x2 Fazenda Santa Helena

TIRO

MOTONAUTICACICLISMO
BOXE

HIPISMOFUTEBOL DE SALÃO

IATISMO

6 O Esportes O segunda-feira, 25/9/89 JORNAL DO BRASÍ&

Campeonato Espanhol
Real Mallorca 0x0 Real Madri
Barcelona 2x0 Castellon
Rayo Vallecano 1 x 1 Ovledo
Real Sociedad 1 x 0 OsasuAa
Tenerife 0x0 Valladolid
Celta 2x2 Zaragoza
Logroftes 1 x 0 Atlético Bilbao
Atlético Madri 1 x 0 Sevllla
Gi|on 0 x 1 Málaga
Valéncla 3x0 Cadiz
Classificação
1* Atlético Madri
2* Real Madri, Sevilla e
togroftes

Campeonato Francês
Toulon 0x4 Olympique
Cannes 3 x 1 Paris—St. Germain
St Etíerine 4 x 1 Auxerre
Paris Racing 5 x 1 Nice
Lille 1 x 0 Nantes
Caen 1 x 0 Mulhouse
Br «st 0x2 Lyon
Sochaux 1 x 0 Toulouse
Montpellier 1 x 2 Metz
Monaco 2x0 Bordaaux
Classificação
1* Bordeaux 17
2* Olympique  16
3* Paris—St Germain 15
4* Sochaux 14
5* Toulouse 12

Campeonato Holandês
Ulractu 3 ¦ 0 NEC
Fpyonoord 4 x 1 Wiliem II
Waa)wt|k 3 > 2 Hagu*
ViW»»imí 0 « 1 Groningpn
Voienriam 2*2 Aja«
CiatuftcaçAo

. r Waat«ri|h 12
?• PSV EtrxJhov^n • Roda 11
4* UTfpcrt ® Maa*trtcN 10

Campeonato Belga
l.osoron 2 < 0 SI Truxton
W»f»0*n 0 « 1 Kortrifl»
R«citg MecNMen 1 t 3 D*«r*cfxM
Anòarlecht < * 0 CUwcie Brug«
tVuge* l « 0 C*v»r*«fo«
l HtrtA 2 • 1 pfc«Kpn
Bovof»^ 1 i 0 G^o°<
lx»g* 0 i 0 M«c />•*•?¦»
Arfwpfp ? • 1 SJa^fd L»*g«
OaaaidkaçAo
!• K~.)of,+rht m M<*cIWen 10
y KortrSf» 9
** {Víjg«w 8

Campeonato Orogo
[>3»a 1 « 1 0*1Af K 2 i 1 Cffuv*-cw3 • 0
(tar+T-rwm 3 « ? Lamaa
Kpof-on 2 • 0 p*c*
A/M 1 t 0 Vc*c*

J i 0
KJuamím 4 i 0 l ***%¦»
tjkr/T* 1 « 0 »*sra«!-t
C*a%wí<açAc»
1* A/v*

12o OFI. Kalamaria, AEK,
Olympiakos, Apollon " »
e PanatinaiKos 3'i' > *

Campeonato Mexicano
Atlante 1 x 2 Atlas
UNL 1 x 2 Cruz Azul
Cobras 1 x 0 Veracruz
U Guadalajara 3x2 Unam
Santos 2x2 Monterrey
Necaxa 0 x 11rapuato
Guadalajara 2x2 America
Morelia 2x0 UAG
Correcamlnos 0x0 Puebla

Campeonato Iugoslavo
Hajduk Split 3x0 Spartak Subotica
Ban(aluka 1 x 0 Olimpija
Titograd 1 x 0 Saraievo
Mostar 2 x 1 Skopie
Osijek 3 x 1 Tuzla
Radnicki 1 x 3 Estrela Vermelha
Rijeka 0 x 1 Rad
Zeljeznicar 2 x 1 Vojvodina - \f
Partizan 1 x 1 Dinamo Zagreb , f 0
Classificação ' " '
r Dinamo
2* Estrela Vermelha.
Zelieznicar e •.
Titograd 10 f

Campeonato Austríaco
Salzburg 1 i 1 Tirol
Áustria 3 * 0 Viena
Steyr 1 x 1 Admira Wacker
Strum 1 x 0 St Poeiten
Krerns 2 x 1 GAK
Sportclub 1 x 1 Rapid
Ciassificaçáo t m
1" Tirol 20*
?• Áustria .17'
3* Rapfd 1fl[
4* Admira Wacxer 15
5* Strum 13-

Campeonato Húngaro
Tatabanya 0 i 0 Ves/prom (
CsapoI 0 » 0 Pecs
VKjeoton 1 i 0 D«»t»r©Cf»n
S*d»o^ 1 « OFeroncvaro*
Uipo*! Dorwt 2 « 0 Vac
Matadas li? Raba
?Vjovad 2 « 0 Vasas
lk»*ov^atwi 0 i 3 MTK
Classificação
1* Ujp««t Oo/sa '8
r MIK '5
3* MonvwJ '3
4* P*«cs '2

Campeonato Polonês
Kalowca 1 n 1 lecn Po^nan «
WHia Krak.ow 2 » 1 Stai MioIpc n %Wrocia* 2 « 1 lodz
LKS 1 « 1 LuWin
/»N*/a 0 « 0 Ctotter* ¦ ¦
Sosrtcmwic 0 i 1 Warsíana
0»'T>c«* 1 « 1 Zag»«t>»« • „ ?.
Dia tytfc* 1 x 1 Zabr;n
Ctassfftcaçéo
1* Kato*<« '5 ,
?• CIkjtzow, Zaniiaa.
Zatx;e • Lub«n '3

Copa SheS/Campeonato BrasMsl
ro de Marcas s Pilotos — 7* sta-
pe
(Em Jacarepaguá)
Resultado final

Andreas Matthels/Ricardo Cosac
Armando Baldi/Joâo Capeta"

Palhares
Ingo Hottman/Fábio Greco
Toninho d» M«tt»/Guurmar Vollmar
Jorge de Freitas'Renato Mourào
Fábio Bertolucci/Ronaldo Ely

Classificaçáo do campeonato
F Greco/lngo Hoffman *02
T da Matta'Gunnar Vollmer 82
A Mattheis/RÍcaro Cosac 62
A Baldi/J Palhares 33
Cláudio Girofio/Paulo Judico 32
Rogério dos Santos/Edson
Yoshikuma f

Campeonato Paulista ds Kart
Sênior — S* etapa
Categoria A — Antônio Camargo
Categoria Sup«v — Fomando Gor»çaives
Categoria B - Ricardo Etchenique
Categoria Sprint — Adriano Tomatlni
Classificação
Categoria A
1 Vagner Moroio. Antônio Camargo
e Antônio Chambel
Categoria Super
1 Ciro Aiipprti Antônio Carlos
Avaltone Jr « Homem d« M«Hio
Categoria B
1 Marcos Mammana. Ricardo Tchemque
e Aslotfo Macedo

Sônta D Almolda

VI Campeonato Sul-
Americano Infanto-Juvenll
(Brasília)
Final
Argentina 90 K 88 Brasil
? Argentina tricampeâ
Disputa do 3° lugar
Uruguai 96 » 87 Venezuela
Taça Brasil Fsminlno
Em Araçatuba
BCN 65 x 58 Proálcool
Em Jundial
Arisco/Minercal 79 x 76 PerdlgAo/Divino
Campeonato Estadual Feminino
AduRodo Rio
Castelo Branco 93 x 33 Icaral
América 60 x 33 Teresôpolls

3* Cope Cidade de Petrópois

Carlos Sprint
1 Bruno Mm«ili. Aiaiandr» Almeida
e Roberto Marline* Campeonato Estadual

Ciasse J-24. ?• etapa
t Volta Soca l w<* le«wo*ro
7 A»ô-a»ô AJoiarwír» SsKJs^s
3 ' Me*o-e-«>e«o tara l^rí.e^s-vj

VhrgMa SHne de DeBaa
*Urrwf»"»aiS
Ma.'t-i» »«arrat«pra 67 Ma^»e*a

(IM)Ur^xa Se«M *1. *7 A**e (EUA)

Categoria adulto
Cláudio Kano 2 x 1 Edson Fumihlro
(21/19, 22/24 e 21/16)
Classificação final
1. Cláudio Kano
2. Edson Fumlhiro
3. Washington Spolidori e Ricardo
Lopes
5. Gilmar Aleixo o Cláudio Berszn
Categoria veterano
Luiz Mauro 2x0 Alberto Kurdoglian
(21/15 e 21/12)
Classificaçáo final

Luiz Mauro
Alberto Kurdoglian

3. Lee Kou Tin
4 César Werneck

,%Msm  .
Berthold vibrou com gol de. Desideri para o Roma

Roma vence e alcança Napoli

Numa rodada em que nenhum dos
18 times da primeira divisão conseguiu
marcar mais de um gol. o destaque
ficou para a magra vitória do Roma
sobre o Ccscría que. somado ao empate
entre Cremoncsc c Napoli, deixou a
equipe romana na liderança do Cam-
pconato Italiano pela primeira vez des-
de abnl de I986. Roma c Napoli —
lideres com IO pontos cada — fa/em
clássicos no próximo domingo. Napoli
joga contra o Milan e o Roma enfrenta
a Interna/ionale.

Nos calcanhares dos primeiros colo-
cados, ficaram as duas forças mais
tradicionais do futebol italiano. A cam-
peã Intcr aproveitou-se de um goi do
atacante alemão Khnsmann logo no co-
meço do jogo e armou-se na defe-
sa, garantindo o I a 0 sobre o Ascoli. A
Juventus lambem só marcou I a 0 so-
bre o Ban e igualou-sc a Intcr com
nove pontos.

Os dois lideres sofreram. No Está-
dio Olímpico, com o apoio da torcida, o

Roma pressionou desde o começo mas
só conseguiu marcar aos 21 minutos
quando Desideri acertou um chute vio-
lento de esquerda. Em Monza, a Cre-
monese saiu na frente com um gol
do argentino Dezotti no último minu-
to do primeiro tempo mas Maradona,
mesmo fora de forma, salvou o Napoli
da denota com um gol a três minutos
do fim.

Nos outros jogos. Milan e Fiorenti*
na ficaram em 1 a I; o argentino Pas-
culli fez o gol da vitória do Lecce sobre
a Udinese; o iugoslavo Katanec marcou
o único tento da partida Sampdona I x
0 Atalanta; o Bologna denotou o (k-
noa por I a 0; e Verona e La/io empata-
ram cm I a I . A classificação è a se-
guinte: 1) Roma c Napoli. 10, 3)
Interna/ionale e Juventus. 9; 5) Milan.
Sampdona e Bologna. 8; 8) Lano. Oco-
na c t-ecoe, 6; II) liorcntina, 5; 12)
Bari. Atalanta. Ascoli c Cescna. 4; 16)
Udinese. 3; 17) Cremoncsc e Verona. 1

GrupoC
Paisaandu-PA 1 s 0 Sampaio Correa-MA
Grupo D
Ferrovlàrlo-C£ 2 i 0 Flamango-PI
Fortalaza-CE 1«0 Ceara

Grupo M
Arnértca-MQ 1 i 2 RIO Branco-MO
Grupo N
Douradense-MS 1 x 1 Londnns-PR
Operário-MS 1 ¦ 1 UtwratA-MS
Grupo O
Juventude-RS 1 a 0 MarcJIlo Oas~SC
GrupoPFoi-PR 1 ¦ 1 Noíoesie-SP
Operárk>PR 1 « 0 Jo«nv»lie-SC

Campeonato Argentino
Racing de Cordoba 0x0 Instituto
Chaco fO* Ever 1 ¦ 1 Rosa no C»niral
Gimnasia Esgrima 1 ¦ 0 River Ptate
Racing C»ub 4 a 3 Desportivo Esparvo*
Taderes 0 ¦ 1 Vele*
San Loren/o 0 • 0 Forro CarnlPiatense 2 ¦ 2 lndeper»d»ent»
A/gentirvos Jumo^s 4 ¦ 2 MsryJ»y\j
Newell s OkJ Boys 2 ¦ 2 Un#on
Ciass'r<j»çáo

1. Rosar «o Centrai 10
Rlver Ptaie 10

IrxJep^fxt^ie 100>mnas*a 10
Doca Xiakks 9Racíog C«uP 9f Vele* Sa/sfve*d 9

H U*nótru i
9 Oesportíirt) tspaNoí 8

10 f»fc>l»ont»s 8
Campeonato Português
PervaAei 0 • 0 S«**tmg
e»#Wi» da Am*do«a 3 • 7 (V»^«r«Sâ
f\rxt>êt t • 1 Os.
Ptwmnm 1 • 0 7 .nsm»
HackcW ' • 4 D^-^c-s
V«rM de Seaubai 2 « Oret»n»s
Oewa Mysr 0 « C «#.»¦*'•*« .
Vaftrta O* OuTwle» 2 • 0 IVa^a
OasMVaçJho " vt* Sçortrq 7
T V*V .s de •l\»to 6
r Derécâ. (Vw»^su.
f sereia Ca K"r*MX*A.
Y*V.« rto Ck^aarWs

— 8SKm
(Cannea, França)
ClaaalflcaçAo
1. Lauranl Flgnon (Fra) 1h58mS7a
2. Thomaa Wegmuller (Sul) 1h97m18a
3. Charly Motlat (Fra) 1hS7m90a
«7- Volta do Cantio deOenebra
(Suiça — 142Km)
ClaaalflcaçAo
1. Jean Claude Leclercq (Fra) 3h22m25a
2. Domlnik Kriagar (AI.Oc.) 3h22m29a
3. Gilles Delion (Fra) 3h22m36a

O equatoriano Andres Gomez venceu o GP de Barcelona

fttV32!S£S#$3U.
S*o Crlatováo 0 « 1 Miguel Couto
América T.R. 2 * 1 Madurelra
Portuguesa 1 x 0 Rubro
Tomazlnho 0x0 Mesquita
Paduano 0 * 0 U. Nacional
Ooytacaz 0x0 Friburguansa
Campo Grande 1 « 0 Bonsucesso
Classificação1* Campo Qrande 13
2" Mesquita a S CrlstovAo 12
4* Ooytacaz a U.Nacional 10

Brasileiro — 2* dl-

Grupo B
Anapolina-GO 2 x 1 CeilAndia-OF

Grupo I
Ooiania-GO 0x2 Botafogo-SP
Orupo J
Briganlino-SP 3 > 0 Santo Andra^P

III Qrande Enduro Bratalhr
(Petrôpolis. RJ)
Categoria A

Eduardo Von Daungarten
Laerte Ma**a Filho
Alberto Marconetti

Categoria B (novatos)1. Sérgio Gratacois
Lui* Fernando Fabriani
Guilherme C Figueiredo

Categoria C (estreantes)Flávio Cordeiro Leal
Mário Maia Penna
Cláudio Marttns Macedo

5. Nuno Narezzi

111 Circuito Nacional
(Em Maringá. Santa Catarina)
Final
Circulo Militar 3x2 Bradesco

Campeonato Eatadual doMÕ
(Eacola Naval)
Classe soling, 2a etapa
1. "Força Oculta", José P. Barcellos2. "Krisma". Eduardo Souza Ramos
3. "Feitiço", Augusto Barroso
Classificaçáo
1. José P. Barcellos 0
2. Eduardo S. Ramos 8.7
3. Augusto Barroso 13.7

3» Enduro de Porto Alegre —• 4*
etapa do Campeonato Oaócho

Regata Whltbread de
ao Mundo
íPunia Del Les»e Uruguai)
GotocacAo dos barcos apôs 72 d<as
e distância em musas de Punta
OalUata

Volta (AA0O-Lagoa. M»o)
OasaAcacte fna> por aou«M

(Un^uAC
AAiMUsjci
Oartt AC

3ti
39f A193

Marcelo Gomes, com sucursais.

Categoria graduadosAlexandre
Baumgartner
Paulo Langer
Pedro Capelari

3 U9 pts perdHJos4 072
4.192

Categoria novatos
Renato Dalzochio 4 566
Alberto Weber 5 399
Evandro Pansotto 5 601

Categoria sênior
Lino Kolling
Régis Reginato
Marcos Copetti

 6 086
6 646

6687
Categoria estreantes

Jean Carlos Cavion — 5.552
Álvaro plcolli —7.S0»

3. Giovani Bonde 7.613

£fS? SheM de Supercross
etapa

(Em Nova Lima. Minas Oerait)
Retultado
1 Cáttio Garcia
2. Eduardo Saçaki
3. Rogério Nogueira
4. Jorge Negretti
5. Robson Morato

(EUA) venceu Seve Baileeleros (Europa).
Ortsty O Connor Jr (Europa) venceu
Frad CouptM (EUA). »•* Maria
Ca nu ar es (Europa) venceu Ken Green
(EUA). Tom Wataon (EUA) 3 ¦ I Sam
Torrance (Europa). Marh McCumber
(EUA) «ncau Oordon Brand Jr (Europa).
Lanny Wadkirta (EUA) venceu Nick FakJo
(Europa) e Curbs Strange (EUA) venceu
lan Woosnam (Europa)
Resuttado final
Europa 14 x 14 EUA
• Europa mantém a Copa Ryder

Campeonato Sui-Americano
(Clube de Tiro 4. Porto Alegre)
Carabina deitado

Marco Antônio Neto-RS 681
Carlos Meicher-SC 674
Arnaldo Mendonça-BS 642

Carabina 3x40
Arnaldo Mer»donça-RS 1 090
Azomar Krutch-SC • 1 075

3. Carloa Melcher-SC 1 052
Pistola de ar
1. AlmlrVIer-SC 667
2. Wilson Scheidmantel-SC 662
3. Ivo Moaa-SC  651
Categoria Júnior
1. Maurício Malvezzi-PR 644
2. Mareio Schultze-SC 636

III Copa Cidade de Juiz de Fora
(No Clube Hípico e Campestre)
Resultado GP Bamerindus
1. Vítor Alves Teixeira. "Zurquis
Cepel Guabi"
2. Pedro Paulo Lacerda. "Going
Cepel Guabi"
3. Luiz Felipe de Azevedo. "Fape
Fernando Guabi"4. Luciano Blessmann. "Mr Nobre
Convepe"
5. Luiz Felipe de Azevedo. 'Fape
Silvestre Guabi"
6 Lúcia Maria Gonçalves. "Tipiton
de Santarém"
Resultado da prova Manchester
Mineira de Automóveis
1 Otaviano Moniz, Savana Cepel
Guabi"

ClassificaçáoJorge Negretti
Eduardo Saçaki...

3. Rogério Nogueira
4 Cássio Garcia

Alternativa Surf International
(Barra da Tijuca)
Resuttado do 1* dia
1 Roberto Casquinna e Dadá
Figueiredo

MuãNe*es
1 Pauta Ivan {Roml
3 Srofiana Kilora íUASS) An&M t
1 CMuntu CatMU l&aM) w*/i

Maratone de eruxalaa
(Béiglca)
CtassiNcecáot Paul KHmes fTc#») 2M6nvêés

Rud» Or<ks (DeO 2M7m3és
WHty Van MuyienCKoec* (Del) 2M9m10t

11» Maratona de Montreal
(Canadá)
Homens

Peter Maher (Can) 2n20m0/s
Agustin Romero Ota* 2h22m39s
Jorge Oonzaiez (Porto Rko) 2n22m60s

Maratona da Cidade do México

Homens
1 Tesfejre Tata (Ettôpta) 2hl0mi6is
2. Benjamin Paredes (Mex) 2h19m
3 Jorge Frias 2M9m1êa

Barcelona/Reuter

Categoria SCT (WOtc a ^00oc)
t Lm* Gustavo (Ka#u/Mann«)
3 Nataon Tai.r'1 l>aguUt t C i
3 Wsrcoe Carvalho (Jeguiá IC )
Ciassf SOT (700oc a 650cc)Álvaro Souza (1C Jardim Guanabara)

Caetano Saldanha (Martnáutica)Alia miro Bum (I C Ramos)
Classe SEt (750cc a 650cc)t Edson Mascaienhas Jr (Jequiá I C)
7 OlIMrto Cavalcanti (Nivasa)3 Fernando Monteiro (JequfA I C)

Campeonato Mundial Amador
(Moscou)

Peso mosca
Ahmed Qhanim (IrA) por pontos Tom mi
Karkkainen (Fin) e Krzystof
Wroblawaki (Pol) por pontoa Philippa
Dezavoye (Fra)

(Sutton Coldfield, Inglaterra)
Tom Kite (EUA) 8x7 Howard
Clark (Europa). Chip Beck (EUA) 3 x 1Bernhard Langer (Europa). Paul Azinger

Categoria Damas
1. Nelly Amaral-PR...
* única concorrente

Virgínia SMna de Paria
Final simples
Sandra Cecchini (tia) 6U 6/7 (5/7)
e 6/1 Regma RaKhrtova (Tch)
Final dupiat
Sandra Cecchini (fta)'Patr»CiaTarabmi (Arg) 6/1 é V1 Nathalle
Herreman/Catherioe Suire (Fra)
Orand PH« Rèreelona
Final simples
Andres Gome* (Eq«) ^4.6/4 e V7
Horst Skoff (Aus)
Final duplas
Gustavo Luza/Chrsitian Miniussi
(Arg) 6/3 e 6/3 Sérgio Casal (Esp)/Tomas Smid (Tch)

Classe SNT (6S0cc a TOOOcc)
José Carloa ZéCAo (Mesbla)Richard August (Jeq^iá)Roberto Tardem (HM Evinrude)

ClassiftcaçAo por equipes
1 JaquIA lata Club*
2. Kadu/Marine

O sul-coreano Yuh Myung-Woo manteve
o titulo mundial dos mlnimosca.
versAo AsaociaçAo Mundial de Boxe.
ao nocautear o japonês Talho Kenbun.
no 12* aaealto

Homens
1. Toninho Cunha
2. Marcelo Barbará
3. Marcua Vinícius
Mulheres
1. Ellzabeth Modesto
2. Silvaria Michelsen

i
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Lin's Carlos Marlins f l.) teuton. mas nao furou retrunra adversaria

Inter e vaiado no 0 a 0 e

Luís Carlos Martins ( L) tentou, mas não Jurou retranca adversária

Flamengo erra demais no bisonho empate

Flamengo e Vitória fizeram um dos piores
jogos não só do Campeonato Brasileiro, mas

! deste ano. O empate de 0 a 0 no lamentável
; gramado da Fonte Nova, em Salvador, foi um
! show de passes e lançamentos errados e acabou
fazendo justiça para dois times que mostraram
pouca competência em organizar jogadas e ne-
nhuma para defini-las. O clube do Rio tem'.agora cinco pontos em cinco partidas — só fez
dois gols — e enfrenta o Guarani, quinta-feira.

!no Maracanã. 0 vice-presidente do Flamengo,
George Helal, confirmou que João Carlos segue
como técnico.

Foi um jogo duro de assistir. Os times insis-
tiam em tocar demais a bola pelo meio. Com o
campo em péssimo estado (já está virando tra-
dição na Fonte Nova), o número de passes
;errados crescia assustadoramente. Isso aconte-
ccu até na primeira boa investida do Flamengo,
aos sete minutos. Renato, figura pitoresca na
partida, recebeu na última linha dos zagueiros
do Vitória, só que tocou forte demais e o goleiro
Robinson chegou antes.

Mas foi o time baiano quem passou a inco-
modar, principalmente com o perigoso centroa-
vante Cláudio José. Aos 10. ele driblou Fernan-
!do e chutou em cima de Zé Carlos. Aos 13, o
;atacante quase marca pela direita. Aos 18, Al-
cindo deu o troco. Os zagueiros baianos bate-
ram cabeça com cabeça e ele, na linha da peque-

na área, perdeu. O Vitória começou a atacar
mais pelas pontas, mas sem perigo. Quanto ao
Flamengo, só mesmo uma bicicleta de Renato
defendida por Robinson aos 45.

A continuação de passes errados e incompe-
tência piorou no segundo tempo. O mesmo
Renato, por exemplo, caiu sozinho no gramado
por duas vezes. Zé Carlos quase deixou uma
bola recuada passar por baixo de si.

O Vitória ainda tentou ameaçar, mas faltou
talento. Aos 22, Ailton errou ao sair jogando e
Bigu quase marca. Hugo, do Vitória, ainda
obrigou o goleiro do Flamengo a boa defesa aos
36, num chute de fora da área. E ficou nisso.
Entre mortos é feridos, salvaram-se todos, me-
nos os torcedores. O Vitória, com o empate, tem
agora quatro pontos ganhos: são dois empates,
uma vitória e duas derrotas.

0 

Vitória — RoblnHon, Jalro. Sérgio Odilon. Bato e
Luclano; BIku,
Alberto * Hutto; Qulrlno lEderlanei, Cláudio Josí
e Marqulnhoe (AndréCarpetu. Técmico .IoAo Franclnco

0FUoMifo 

— Zé CiirloB. Joalmar. Mareio Ronalnt.
Fernando (Rogério > eLeonardo; Ailton, Uidemar e Júnior <Marceli-
nho»; Renato. Alcindo e

Zinho Técnico JoAo Cariou
Local: Ponte Nova; KauU NCU 139 310.00. Public»13 031; Juis;Flávto de Carvalho; Cantos anaralaa: Fernando. AH*ton e Luclano.

Porto Alegre — Mauro Vleira/Ob|etlva Press

N»*«v»0 !Sêw«":<i» • To-w*#«o « HobTtp (<*0»faifWM V) )
C«rtot Afba'to (Go^Waj Tu'-« «rxxM 1 t>f O (lUX-al
m*rc» • Vfr^vKo (V*»co) Mgnate tf kx-w^eneel
U*/Cxí% Rf>t>ar10 (&**•'•?«!. CnitX**» frc4aA(ftao

Gérson • *(*>•« T*r*y> (AttSt*» MGí Ha»© • Jnio
P*uto fCoonaaati • Caca iCW*"woi 7

9 0»f«Mo tajifgo *Pl lê Car*» l vm-v l#w •
C|tntw RS! ( DMM <fe+C*0 • Hpatto
iSporfl Uiiytcto M«Mo* Crw Carto» AJtwlo t uf*"+n •
Cmj%k»vo <fV*a«ogoi Hétto léQéf • Oonma (Fln*we*e*i

iPyiu9v*e*i WomMü Um • itrmt %*i.JÍ-KJ.í A«a*«. Adrtfto^. MftAáo • U*ú «OéMwal. Cs**mn*o-»o (uo«a») mwnhotvtotê rcfi»»»>nt itm • <n»~
fkfigioo (Coctac>«) l rv l»tat<| Oa*
%<yy íêó»* • t<Hon (C»UÍ»"o1 U*»oo AAAO**O lk* •

ü C*M' • r<Vr»k>e (%ao P*»ulOt
Atiftyc fVít6rt«l AiSon ('*•'«•-*001 •
li»? Um (An««K.o MO} • £"4* (&*»«*> I
ooiscovnu
0».»*oo{A«#t<Jü «» pê#«ofta*»«^9trt *

PROXIMOS JOGOS

Ou*rul*ir«
Pa«rrv»if«t ¦ Ofèm»o — Pacaembu (?lh30)
PoriuOuc»» » Crvtwro — C»nm)4 (IirtlO)
Santos * Bahia — Vu§ Baimrfo (21H30)

OS ARTILHEIROS
Oar»a« *
Machado (lnl«f 5PJ. VarvcJ#r luU (ftum^nw) Bdu •

Qumta-leira
i > Ouarwu — Maracant (2IIO0I

JOHN AL DO BRASIL segunda-feira, 25/9/89 O Esportes O 7

Fone (011) 37

João Saldanha

O Vasco que

se cuide

m final de semana
onde os clubes ca- 

yriocas foram salvos 
J

pelo Fluminense, que . ¦% 
%i

desde a fundação sem-
pre mostrou e de-
monstrou que ali não
é lugar de trouxas. De
fato, historicamente, o
Fluminense sempre es-
teve atento e tirando partido de tudo o
que pode, dentro e fora do campo. O
Fluminense teria ganho se o jogo fosse
no Maracanã? Não sabemos, o fato é
que ganhou e pronto. Dois pontos ao
vencedor, além das batatas.

E eu fui até Belo Horizonte, mas nào
muito animado. Um empate seria bom
negócio e o Botafogo jogou para isto. O
Atlético foi, foi. e acabou vencendo um
jogo que até foi para menos — digamos
um a zero ou dois a um —, mas o
Atlético mereceu bem.

Vai o Flamengo e empata na Bahia o
que deve ser considerado bom resulta-
do. Jogou para isto. segundo as infor-
inações e segurou seu empatezinho.

E o Vasco, que quase ganha o jogo
difícil contra o Bahia? O Vasco vai ter
que rebolar um pouco para se arrumar.
Não. não é sò acertar os problemas que
vêm se apresentando na defesa, princi-
palménte naquele setor onde o Vasco
tem exatamente um jogador que é um
dos três mais do futebol brasileiro.
Quando acaba o jogo, com qualquer
resultado todos gritam e acham que o
Mazinho foi o melhor de todos. Eu
também acho.

Trata-se de um grandíssimo jogador.
Mas o Vasco está jogando a culpa para
o Célio e. por vezes, para o Zé do
Carmo, que segundo dizem não estão
cobrindo as avançadas do excelente
Mazinho. O Vasco endoida mas nào
consegue fazer esta cobertura. A não ser
que o Mazinho seja proibido de avan-
çar, o que seria liquidar o jogador. O Zé
do Carmo fazer cobertura, isto faz parte
da besteira do futebol brasileiro quando
inventa o cabeça-de-área. Paciência.

A burrice deveria pagar imposto. A
sorte do Jorginho foi ter ido embora.
Aqui acabaria ou acabariam com ele. O
Mazinho vai continuar a ser o melhor
do jogo e ali, por cima dele d coisa vai
continuar muito vulnerável. E muito di-
fiei! se lutar contra certas coisas, princi-
palmente quando são parte integrante
da estupidez consagrada. O Vasto está
mal arrumado. a

Rio ¦ Rua cio Ouvidor, 86- Fone (021) 224 9878 . São Pauto Rua cia Quitanda, 123-
E nas chmais agências.

Outros jogos

1S«o 

Paula — C'.llm»r; Neto, Aillliion. Ricardo e
N«l«inho; Vizoll iPaulo Cé«ar). I^rnardo e Robô.
MArlo Tillco. Tico e EdlvaUlo < Bené».
Tèeaieo: CarÍo« Alberto Silva
Corlaclaaa — Ronaldo; Giba. Wllaon Mano. Jorve

%M Lul» e Deny»; Mareio, Ollberto CosU. Kduanlo
(FuMnho) <• Neto: Cláudio AdAo tViola) + JoAo
Paulo.Técaico: Baallío

Loí.1: Morumbl Brada: NCU lT2..tU,00 Publico 16 OU
Juiz: (htvaldo doe Hanto* (SP) Cartft** amarelo* -JorVo
Lul*. N>to (Cortntl.m-u. MArclo. Vlroll. Wlleon NUno
Pol><V Ricardo e Bené Cartão ?«rroalho N>lalnho Gola-

.no w^undo lemix». Neto »io«§ 12 minuto*. JoAo Paulo aoa
46 Bobó ao« 'Wm30.

0 

Grêmio — Gome»; Alflnrtc. Triu^int*'. Exlinho *
Hólclo. Llno. Darci. Cuca. Akm». Gllaon r SlnuAtS#»rylo Araújo),Técaioo: Cláudio Duarte

Santos -- S>rçlo. Dltlnho. Davi. Lula Carloít c
¦ ¦ Vladlmlr; Cèaar SíiinpAlo. C^aar KornMra e RrnA¦II n». Herlberto, Paulinho. Tuíco íTotonho)
\J Técnlao: Nlcacor dr Car\ <üho

Local: Olímpico
lUnda: NCtl 90.961,00 PübUeo. 10 SOO
Juiz: Tlto UodrlKUea

^ Náutico — Maurl. Lrvl. Lúcio Hurublm. Romlldo
| f Júnior; MuIIer tAulirutlo». Kraamo r Aroldo.I Newton, Bltu «• Nivaldo
A Técaieo Charlca Munlt

Guarani — S#»rvlo Nfry. H#»tAo Vítor Huiro. ÍV-ri*lra •• Alborva. Charle*. CrlutóvAo (VAndfr) "Pita. Marcou R/^tx-rlí». Aírton r TatoTécnico Dtina^
Local F>tAdlO do» Aflito* lt*»d* NCtl 2W> 00. IN»-bbco R 377 Juiz Joaquim OrpfTOrlo 'ItHi CtnA*«
amamloi Alb^rw» r íVrflo Ncry. OoU no primeirotempo, Msu ao« 44 minutos, no acirundo. Marco» ItoÍH-rto atm 10 e Tato ao« 27

^ rortufu«»a SMrnar VUnnta Muardn Hrnrt
j que r Lira (CAIlo O»I úchot. CapltAo. Toninho r M. Joryinho Kot*rto

Al Dlnamlt* e WUUarn(Mareio Araújo). Tftcnlco Anionlo liOpM

0Pal»*lrti 

Vrlofto. f^dM>n. Tonlnhn. M*rco Ao-tAnlo e Dida Júnior.Ribamar «Heraldoj * EU ao. Oitiebo Aouaa• HulAoj Mlrandlnha# Oaúcho Técnico !>câo
Local (. unindo U—ã» Nrai«OTt» t« NMtn 13 (Ml.
Juiz Albert-oK^rr^ir» iHp», G*l no primeira tampo Kobarto liiaa-
mito ao* 4A minuto*

Inter é vaiado no 0 a 0 e

Carpeggiani 
pede 

demissão

PORTO ALEGRE — Sob as vaias da
torcida, o Iniernacional empatou sem gols tom
o Atlético Paranaense, cm pleno listiaio Beira-
Rio. O jopo Irustrou seus 15 mil 110 torcedores,
com renda de NOS 139 469.00. ganhando as-
sjm o Cirenal cxtra-campo sobre quem teria
mais torcida, por ler sido supenor aos pouco
mais de NOS 90 mil do Estádio Olímpico, onde
o Grêmio empatou, também em «ro. com o
Santos. Após o jogo. o treinador Paulo Cevai
Carpcgiani pediu detntvsào do cargo o que foi
imediatamente aceito pela direção colorada

Ha muito tempo os dirigentes c Carpegiani
divergiam, mas o vice-presidente de futebol.
Maurioo Sirougo, elogiou a atitude do treina-
dor O novo toemeo ainda não escolhido Um
dos prováveis indicados e Carbonc, do pio-
pno Atlético Paranaense

Grêmin Muito distantes do glorioso dás-
sico d.i década dc 00, Grêmio c Santos cmp.ita-
ram cm 0 a Õ no Estádio Olímpico, numa
partida tecnicamente muito pobre, sem grandes
lances dc perigo l-"oi a quinta partida sem
vitoria do clube paulista

0t*trro*rioa*) 

Tíf;;»:"! Chloulnho Aíulrr*'
Ifaray, N<;ftor. • .Ia. «i^t
FtanA"íljrfí. M*rtlr« ?* 7A> C*riJoAo Carlos»
llolwrto CállMl ;Ljva nof». N>!^n # YA> TA«ai»

Pauio CV«ar Carp^cian;

OAtiaiiro 

PU Marola. ,VUtíí'4« <>»val4o. KlAo
Ja/*r:ír c Cacau Vai
dlr Marrlo (Lula P*»rnand<i» Geraldo V»ndcrl*l
(Ntouinha • r M»r<julnb<>« Tacairo ( aríy.r.r

Laeal f^tra-Klo IUa4a NC#4 130 V» CO PuhUeoIS U0 JuizWliaon doa Hantoa CartA«« am«r«lo« l.Ul»KrrnAi^l" + Ik^namitf

Campeonato Braaileiro de Futebol Uruguai 
garante 

sua vaga e

Colômbia decide com Israel

O melhor esquema

tático para 
d

à Copa do mui

nahàlia.
Com o est/iutna do técnico e o etnpenlxi dos jogadores, o

Brasil garantiu a sua vaga na Copa Itália 90.
Com o esc/uetna Ikincesa você pode garantir a sua. É só você

passar eni uma agência Bancesa e abnr um l'IT - Flano Poupança
Turismo.

Com o PPT, você escol/x' um plano, deposita todo mês e
o din/x-iro depositado vai rendendo e aumentando com o maior
indice do mercado. Ou seja na época da Copa, você já tem
o dinJjeiro suficiente para as passagens, t.>osf>edagens, ingressos,
passeios turísticos e muito mais F. sem pagar juros!

Embarque nessa fx)je mesmo. Os lugares são limitados.
Passe em uma agência Bancesa e fale com o gerente.

Com o esejuema tático cio PPT Bancesa você já está na Copa.
Agora é só ir preparando a bagagem e a bandeira.

PPT O mundo em. suas mãos.

agf O BANCESA
m ^ Banco Comercial Bancesa S.A.

5^55 PL^SifSotv^MsM^'0 O banco onde sua conta é remunerada.

MONTEVIDÉU — A seleção uruguaia
conseguiu classificar-se para a Copa do Mundo,
derrotando o Peru, por 2 a 0. dois gols de
Rubcn Sosa A viton* era o umeo resultado que
servia ao Uruguai, caso contrario a saga do

Írupo 
I da América do Sul sena da Bolisia'ruguaios e boliviano» terminaram com o mcv

mo número dc pontos, mas o melhor saldo de
gols garantiu a classificação p.ir.i o time do
treinador O*.ar laharc/

Com o Estádio Centenário totalmente lota-
do. o Uruguai larxou-sc ao ataque desde o
inicio do jogo. dominando totalmente a partida
O Peru. que não conseguiu um un*co ponto nos
quatr i jogos que dtsputou. estreasa <«u novo
treinador — o c\-jogador Per cs Rojas . mos-
trava muito nervosismo e. seu mciocampista
Rcinoso foi expulso por agredir o volante Ilen-
goechea com um soco no rosto

A classificação final do grupo I sul-amenca-
no tem o Uruguai em pnmeiro, com seis pontos
ganhos, empatado com a Bolívia Os uruguaios
marcaram sete gols. sofrendo apenas dois (saldo
cinco), enquanto os bolivianos fi/cram seis gols.
contra cinco sofridos (saldo um).

Colômbia — Beneficiada pela vitória
do Equador, sobre o Paraguai, por 3 Pt,
cm í , n.iquil. a Colômbia foi a vencedora do
gnip. da America do Sul c. agora, díspúlara
com Israel ganhador da chave da (Xeaftw —
a vaga par.i a Copa do Mundo dc 90 J

Classificação
omufo j po v

1" Corintians 6 3
2* Atlí?t»C0 MG 5?

Inter SP 5?
Inlsr RS i 7
Guarani 5?
Rawenpa 5 5 1
Atlôt»co PR 5 5 1
Vitõfia
Náutico
SAo Paulo

Pof^uguosa
Go «ás
Qr^mio
Palmeira»
Contiba
Bahia
Cruzeiro
Santos
Spoft

í

£
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Flamengo erra demais no bisonho empate 
f°&0 

Saldanha

icm^a o 
^mesmo m 

final de semana ^

Carlos «J*Ry desde a funda<;ao sem-

di?ao na Fonte Nova^, o numero de passes **°d°'scmpa,es' fato, historicamente, o Fluminense sem-

se'te mmutos. Rcnato, figura pitoresca^a A ^ci^oTniltu!""""' 
Jttl~>'8,4,1(10 Odllon'Beto tudo o que pode, dentro e fora do cam-

partida. recebcu na ultima l.inha dos zagueiros 
|jj 

A^^noiHu«oM9|trtnotB<i<'rtan«).cuu<<!-. '•*•• P° 
0 Fluminense teria ganllO Se O jogo

Mas foi o^timc b' ano quem passou a inco^ 

| 

Fernando(Roir*rlo)^^ ^ ^ ^ ''¦{.,I'
fato e que^ganhou e pronto. Dois pon-

cindo dcu o troco. Os'zaguciros baianos bate- nSli d?c«r»«iho: c*m«m ¦—wi-i penwado. aii- J^P^Pi ."' -' ' 
Y'¦*'¦&*•¦--•»* 

>- muito animado. Um empate seria bom
ram catx^a com cabe<;a e cle.na linha da pcque- l0"" 1-uc">no jinho ( D) nao levou vantagem sobre a defesa do Viloria negotio e 0 Botafogo JOgOU para IStO. O

, n r\ Atlctico foi, foi, e acabou vencendo um

Outros jogos  Inter e vaiado no 0 a 0 e 
TT^^ZT^XTo

y-t • 1 • . Atletico mereceu bem.

4 NoMlnhoI'vitolI iPaulo (Wr). Bernardo e Bob6; ^ e Junior; Muller lAulxualoi, Eraamo e Aroldo. t^drpSSSldTll pSCIS (tOTTtJ/SSCtO VaioFlamengoeempatanaBahiao
r 00 1 aue deve ser considerado bom resulta-

r?~T~~~ „—,. r  ..,„„ M PORTO ALEGRE — Sob as vaias da Grfrnio — Muito distantes do glorioso clas- j •• commHn nt infnrA Ccrlntian* - Konalclo, Giuv Mlaon Manj>, Joixe ^ Otiarmal — S»nrlo Nery. B<nAo. Vllor Hugo IV- . ••; - 00. JOCOU P3r3 IStO, SCgUnOO 3S lniOr*
11 i.uih « i>ny»; MArcto. ' ¦ > co«ta. tduArto |J reirH - Aibf-rr«. churirx ci. .ov.io ivindnn « torcida. o Internacional cmpatou sem gols com sico da decada de 60, Gremio c Santos cmpata- „ e ° ¦ .

A^::ZZT^":uUm^° o Atlctico Paranaensc, cm pleno Ivstiidio Bcira- ram cm 0 a 0 no Estadio Olimpico, numa ma^Oes e SegUrOU Seu empatezinho.

STmo":^NC,Xi73.33d.oo. 
~ 

ZZTtZZdo. An,,..,..... Nfu^5R[0 0S 'H'10Tf ^ 
^ 

*«ent°T'0^bre-™ E o Vasco, que quase ganha o jogo
Jots: Ovaldo dot (Untoc fSPV CttBm uasmlo*: Jonco bUro 8 377. Juia Jonqutm Of^drlo Car«6#» C01T1 renda (IC NLZ 139.469,00, glinhjndo US- lanCCS UC PCT1CO. rOI a QUJnta partfda SCm pontri n R'lhtn^ O Vn<»ro vai terLulu. Nfto (Cortntlww). MArclo. VltoH. Wllwn M*no. u^io. Albcm« c ftfrtflo N ry. Ool. no prlmMro r . rt. MIW,m f(kria . , , UlUUl LUIIIIU U Ddllia. \J ? dovv/ vai ivi
Bom. Rtcanio e Denf c*nAo v«ra«iko: Nr-iniivi* ooU: trmpo. buu *o« 44 mJnuu»«. no M»Kundo. Marco* Ho sun o urcnJl cxira-c^impti soorc (] in in iina viiona do clubc paulista. mip rpKnlcir nm oniipn mra arrumarno mirundo U*mpo. Nolo ftc* 12 mlnutos. JoAo Paulo ao» tx?rlo a«« 10 e Tato aoi 27 niais tOfClda. DOr (Cf Sldo Superior a0S pOUCO .
—~~ mais dc Ncvs w mil do Estadio Olimpico. ondc ^T-Nao, nao c so acertar os problemas que
^tamrnm&Km Uatcraacional — T^frarrl: Chiqulnho. Atfulrrn mraranton^rt r\>i r^rinPl

0- 

a portuau#aa — HUlmar Zanata Kdiwrdo. Henri O GrcmiO CmpatOU, tambcm Cm ZCrO, COm O 11 ft my. Norton c Jacquct. VCIll SC aprtSCnUlIlUL) lid UCltbtl, pillllr-
1 sESK^.m j.nrmho Hobmo s.««os. Apds o jogo o trcinador Paulo Cesar || palmente naquele setor onde o Vasco

Sar««2SJo Du.ru. ttx S: *„««„,»Ca^,ani ^IU °Tf01 ",:''AI"-'^trCar'"'"nl  
tem exatamente um jogador que e um

————————  imcdiatamcnteaccilo pcladirojaocolornda ^ Atu«i«.pm — Maruu. m«™u«, o»v»ido. ki*«. . »rpc nriic Hn fntphnl hrnsileiro_ i*™i„ r. iinhn iiavl l.ui» Curio, r Tonir.ho. M*rco Ai- II . _r-._ „ 11 Jocoair»Cacao: Vil OOS llCS maib UU lUltUUl UiaSllCUU.
t\ Vladimir; C*aar Ram laloiC^wr IVrrrira r Ern*- fl lOnlo«Dhla. Malor, Ha muitO tempo OS dirtgcntcs C Carpcgiani I I jir, MArcIo (Lula K<rn«ndo): 0«raldo. Vandorlol j „„„U„ „ inari mm nilllflllPrII nl: Herlberto. Paulino. Tulco iT;.Uinho) U mSl^lllnuSiahaaOa61*01 D'l"lb<> B°U" dlVCrgiam, m3S 0 vicc-prcsidcntc dc futcbol. V i Nluuli.h^ > .• Mir QUiinUO aCaDa 0 JOgO, q CJ

t—i—: sicanor a. carvaiho  ";  
Mauriqo Strougo. ciog.ou a at.tudc do trcna-  resultado todos gnjam e acham que o

Laeai: oiimpico i«.i caaindi-. E«»da Ncu iw.Too.oo:pabu«i la 066. dor. 0 novo tccnico ainda nao cscolhido Um ?fT?i f,'Mr*',"o ¦~d*; SC,J 130 469.00 pubueo: Mazinho foi 0 melhor de todos. Eui,,u All>CItO i /** •tXiAHaada. NCrJ W.Jttl.OO Publico 10 SW F>rrflra (HP) Ool nn prtmclro tutnpo Kot#rto iMna- dON prOVflVClS IlldllddOS C CiUDDIlC, dO piO* Wllnon tarlfw do* Hanto*. CtrtAM am*r«lorn- Lulu fnmKpni
i-a.T.io BodrUur. mil,, ao. 46 mlnuto. pno AtleliCO ParanaClSC K,,r.aa.'.-BonamUo  UniOCIIl dUlO.

Trata-se de um grandissimo jogador.
oll/1 mrt Mas o Vasco esta jogando a culpa para

Campeonato BraalMro <!• Futabol U TU^HCll £*CirClJTtC SUCl VQffiCl G o Celio t, por vczcs, para o Ze do

. I /-, I • 1 • I 
Carmo que scgundo dizem nao cstao

wraaomvay c.-w. (oo.t,io*.e(BaM.i a.,. # n//iTTl /l7 fl fiOf*l flO ff\TY1 M^YftOl cobrindo as avancadas do excelente,
„ . __ „ _ nmnr. m,'C" • Vlmnho UlltM -»"»•! f I H7 l/Li' \Jv\Z' V/ V/" * « V J- *3 I U'Vl' «j • /~v »/ _^ v • o oax u*ito,aot^iotow.fanii.o,ucn>tioMiMo MontovtdAu— noutern Mazinho. 0 Vasco cnuoicla mas nao1* Cortntlant 5 6 3 2 6 5 p,u(1,| o*«»w>«aco.ftt^ho mOi x.»o . joto MONifPVlD(;U  -V selccio uruBii 11.1 r.»";1gW»;"iiiTXjh . L A r ammcomq 4 5 ? 1 1 6 2 ,co.w««.tac-e... nIr , conseEue fazer esta cobertura. A nao ser

inter sp 4 5 ?1 - 64 conNCgu.u dasMfiur-s: para a Copa do Mundo • _rnihiHn dp nvin-interrs 4 5?ii42 ch^ttoikdwm) to»«taaim..*.,) .lo+oo• m^.hso dcrrotando o Peru, por - a o, dois gois dc lit** i Ai'T'1 que 0 Mazinno seja proiuioo ue avan
Guarant 5 5 2 i?45 ispoti M»ufioo mhw c-vi c«>oi lu.m'Ao Ruben Sosa. A Mtona era o unico rcsultado que '*"¦£' •* *" £*t»\ r,,r n nm> <;erri lininVinr n inondnr O Ze>5.3.22 scma-ao-Urugua.,^comrano a vaga do // gar, o que seria uquiu<jr ojofeauur. u
Aiitti^u pr- 5 5 1 a 1 2 A»nt aa,«<y,. sanoo • i.ro cm*>• grupo i da Amcrica do Sui scna da Bolivia do Carmo fazer cobertura, isto faz parte•* 
5SST 5 A ? 2 2 2 

L'ruguaiovcbolivianostemunaramcomomcv •»' da besteira do futcbol brasileiro quando
if* N»u;ico 4 3ii2?8 j»<>«. ea»n iou».roi uar«> • tno numcro dc pontos. mas 0 melhor saido dc i^: # \s!l *•¦£¦' inventa o cabeca-de-area PacienciaSAoPauio 5 3-3 2 5 9 mm(v.»cai.c*m« ><"+ • t<h»«xx>is*op«*>i gols garantiu a classiftca^So para 0 time do Hfe. ;;/ invCHld u taix.t,u UC aitd. racicuci .

qhuMI J PO V ¦ D OP (IC Alt)##!© • Ou<r«no rv»t6f»«j A*itofi «ri«mango> C«fiio trnn idor fW ir T'lhirr/ t- , V aa . a a
1- rnmtmmm 6 8 4 - 1 8 6 b-.u ,*..««<, mo, .£,->»« Com o Estidio Centcnano totaimcnte iota- A burrice devena pagar imposto. A

r Portu°o«»M 4®2ii74 ooueowm do. o Uruguai lanv*ou-sc ao ataquc dtklc SOrtC do Jorginho IOI tcr ldo CITlbora.
oo,a.9U°" 4521133 a.«ido (AB4«opn. pwa o fttomtei • inkio dojogo. domin.iiuio toialmcnie a partida. '.v , ,, " j9§ M> Aaui acabaria ou acabariam com ele. O
Oramk> 5 b 2 i 7 ' O Peru, que nao a^nwguiu um unico ponlo nos \ -WA-& %« • 4-

e* Paimeirat 4 4i2i3? HVTIT'TeCWfe'SSlillHiiHIHill quatro jogos que disputou, cstrcava scu novo ^ MtlZinhO VU1 COIltinUQr 3 SCr 0 mCluOr
». 20l"'b* 1 t I 2, \ I * WiSMMSSBiiiSmmKKKI^M iranador-ocvjogador Perc>- Rojas•%/ mm$mtK~ do ioco e ali. por cima dele a coisa vai

z" n.,irava muito ncnostsmo e. scu mcioompista / ¦KSnHwO .• ,„.inAPA,.Al Cmnlin Hi
samw0 5 3 3 2 1 Rcinoso foi expulso por agrcdir o voiante Ben- KubrnSosu J<z os dmsgols^ COntinuar ITlUltO \ulnera\el. E muitO dl-

11* sport 5 2-2 3 2 7 p.imeifaa. Of*m« — p»c»«t«u (21H30) goechea com um soco no rosto "* fiCll Se lutar contra certas coisas, pnnci-PortuouwaiCm/»iro-CAnino»i;iti30) A classifica«ao final do grupo I sul-amcrica- Colombia — Bcncficiada pcla vitdna n„.,nHn eSri mrtp intporanfpSanw^-v-WmirodiMO) no tem o Uruguai em pnmeiro. com sets pontos do Equador, sobre o Paraguai, por 3 a I, pdlmentC quanao SdO pane lmegranit

Oumia-taira ganhos. empatado com a Bolivia. Os uruguaios em Guaiaquil. a Colombia foi a vcnccdora do (]a estupidcz COnSagrada. O VaSCO esta
| ¦»,;>- ;iiaf- marcaram sete gols, sofrendo apenas dois (saldo grupo 2 da Amcrica do Sul c. agora, disputara mal arrumado.Mawaso imtar sat. vmot Lui, (rtumMaxaai. buu a Dane ¦ Ouaram — Matacan* (2ih30) cinco), enquanto os bolivianos fizcram scis gols, com Israel — ganhador da chavc da Oceania —
l! contra anco sofridos (saldo um). a vaga p.ira a Copa do Mundo dc 90. ^——SSSm

_______ HT ^
coca*

0lTlelhores^^q

Com o egtjuerna do tectiico e o entpertbo dos jogcuiores, o
4®^' • *^!!^Kp^p Vk Brasil garemtiu a sua taga na Copa Italia 90.**diw^JrM l^^ly&a Com o es(juema Bancesa iocepodegarantir a sua Es6 ihx&

passar em uma agenda Bartcesaeabrir urn PPT- Piano Poupanqa

W^9r Corn o PIT. voce escolhe um piano, deposita todo mes
\; o diriljeiro depositado vai rendendo e aumentando com

/>;<•//«' do mercado. Ou seja. na epoca da Copa, voce ja tern
o dinheiro suficiente para as passagens, fxispedagetis, ingressos,

passeios turisticos e muito mais. E sem pagar jurosf
Emlxtrque riessa lx)je mesmo. Os lugares sao lirnitados.

Passe em uma agenda Bancesa e fate com o gerente.-J Com o esquema tdtico do PIT Bancesa voce ja esta na Copa.
1/\gom e so irpreparando a Ixigagern e a bandeira.
PIT O mundoem,suas maos

Banco Comercial Bancesa S. A.
/?/o - f/o Ouvidor, 86-Pone (021)224.9878 . Sao Paulo - Rua da Quitanda, 12j-Pone (Oil)M 5458 0 banco onde sua contaeremunerada.

£ /;«s demais agendas.
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João Saldanha
o erra

Salvador — Glldo Lima
O Vasco que

se cuide

tt m final de semana > 
"* 

v.
^ onde os clubes # 1
cariocas foram salvos ji m
pelo Fluminense, que V " 

^ f
desde a fundação sem-

pre mostrou e de- A'
monstrou que ali não T^JPf
é lugar de trouxas. De
fato, historicamente, o Fluminense sem-

pre esteve atento e tirando partido de
tudo o que pode, dentro e fora do cam-

po. 0 Fluminense teria ganho se o jogo
fosse no Maracanã? Não sabemos, o
fato é que ganhou e pronto. Dois pon-
tos ao vencedor, além das batatas.

E eu fui até Belo Horizonte, mas não
muito animado. Um empate seria bom
negócio e o Botafogo jogou para isto. O
Atlético foi, foi, e acabou vencendo um

jogo que até foi para menos — digamos
um a zero ou dois a um —, mas o
Atlético mereceu bem.

Vai o Flamengo e empata na Bahia o

que deve ser considerado bom resulta-
do. Jogou para isto, segundo as infor-
mações e segurou seu empatezinho.

E o Vasco, que quase ganha o jogo
difícil contra o Bahia? 0 Vasco vai ter

que rebolar um pouco para se arrumar.
Não, não é só acertar os problemas que
vêm se apresentando na defesa, princi-
palmente naquele setor onde o Vasco
tem exatamente um jogador que é um
dos três mais do futebol brasileiro.

Quando acaba o jogo, com qualquer
resultado todos gritam e acham que o
Mazinho foi o melhor de todos. Eu
também acho.

Trata-se de um grandíssimo jogador.
Mas o Vasco está jogando a culpa para
o Célio e. por vezes, para o Zé do
Carmo, que segundo dizem não estão
cobrindo as avançadas do excelente
Mazinho. 0 Vasco endoida mas não
consegue fazer esta cobertura. A não ser

que o Mazinho seja proibido de avan-
çar. o que seria liquidar o jogador. 0 Zé
do Carmo fazer cobertura, isto faz parte
da besteira do futebol brasileiro quando
inventa o cabeça-de-área. Paciência.

A burrice deveria pagar imposto. A
sorte do Jorginho foi ter ido embora.
Aqui acabaria ou acabariam com ele. O
Mazinho vai continuar a ser o melhor
do jogo e ali. por cima dele a coisa vai
continuar muito vulnerável. É muito di-
ficil se lutar contra certas coisas, princi-
palmente quando são parte integrante
da estupidez consagrada. O Vasco está
mal arrumado.

; Flamengo e Vitória fizeram um dos piores
jogos não só do Campeonato Brasileiro, mas
déste ano. O empate de 0 a 0 no lamentável
gramado da Fonte Nova, em Salvador, foi um
¦sHow de passes e lançamentos errados e acabou
fazendo juSíiça para dois times que mostraram
-pouca competência em organizar jogadas e ne-
nhuma para defini-las. O clube do Rio tem
agora cinco pontos em cinco partidas — só fez
dois gols — e enfrenta o Guarani, quinta-feira,
nó Maracanã. O vice-presidente do Flamengo,
George Helal, confirmou que João Carlos segue
como técnico.

Foi um jogo duro de assistir. Os times insis-
tiam em tocar demais a bola pelo meio. Com o
campo em péssimo estado (já está virando tra-
dição na Fonte Nova), o número de passes
errados crescia assustadoramente. Isso aconte-
ceu até na primeira boa investida do Flamengo,
aos sete minutos. Renato, figura pitoresca na
partida, recebeu na última linha dos zagueiros
do Vitória, só que tocou forte demais e o goleiro
Robinson chegou ant ;s.

Mas foi o time b- ano quem passou a inco-
modar, principalmei com o perigoso citroa-
vante Cláudio José. Aos 10, ele driblou Fci..an-
do e chutou em cima de Zé Carlos. Aos 13, o
atacante quase marca pela direita. Aos 18, Al-
cindo deu o troco. Os zagueiros baianos bate-
ram cabeça com cabeça e ele, na linha da peque-

na área, perdeu. O Vitória começou a atacar
mais pelas pontas, mas sem perigo. Quanto ao
Flamengo, só mesmo uma bicicleta de Renato
defendida por Robinson aos 45.

A continuação de passes errados e incompe-
tència piorou no segundo tempo. O mesmo
Renato, por exemplo, caiu sozinho no gramado
por duas vezes. Zé Carlos quase deixou uma
bola recuada passar por baixo de si.

0 Vitória ainda tentou ameaçar, mas faltou
talento. Aos 22, Ailton errou ao sair jogando e
Bigu quase marca. Hugo, do Vitória, ainda
obrigou o goleiro do Flamengo a boa defesa aos
36, num chute de fora da área. E ficou nisso.
Entre mortos e feridos, salvaram-se todos, me-
nos os torcedores. O Vitória, com o empate, tem
agora quatro pontos ganhos: são dois empates,
uma vitória e duas derrotas.

0 

Vitória — Robliuon. Jttl—, 841*10 Odilon. Beto e
I.ucliuio: Blttu.
AllwrtoeHugo: Qulrlno(Edi"rlane>. Clnud!- .T..»o
e Murqulnhoa (AndréCarpcfi» Técnico «IoAo Franrl^o

Jfc Vtamanf o — Zè Cario», Joalmar. Mareio Ronalnl.
(1 Fernando (Rogério) •
II Leonardo; AUton. UldeiT or e Júnior (Marcell*

nhoi; Ifc-nuto. Alclndo'
Zinho. Téeaico: JoAo Cario*
Local: Fonte Nova: Bamda: NCrS 139.210.00; Públieo
13.031; lula:Flávlo de Carvalho; Cartftaa aaunlot: Fernando. Ali*
ton o Luclano.

gjSaKHti Íri«^li4íi
não levou vantagem sobre a defesa do VitóriaZinho (D)

Inter é vaiado no 0 aO e

Carpeggiani 
pede 

demissãoMo Paulo — Ollmar: Npto. Adlliwn. ulcanlo e
Nelslnho; Vltoll tPaulo Céftar). Bernardo r Bobô.
Mário Tiilcn T • e Edivaldo (Benfc).

Jk Téemiso: Cd - Alb«rto Kllvn.
4% Corlstiao. - Ronaldo; GiU. '.VUaon Mar.o .lotvr
§1 Lula o Denya: MArolo, ' ' Conta. Eduardo

(Fabinho) «• Noto: ClAuiuo ArUo (Viola) e «loAo
M PauI®
Ttagjea! Baalllo.
Local: Morumbl. -—'- NCiJ 172.1X.00. Pat uoo I" IH4
«aáa: Oavaldo doa Hantoa (9P> Canta aiaaraloa: Jontr.
Lula. Neto (Cortntlanai. MArcIo. Vlioll. Wll»on M»no.
BoM. Ricardo n Bené Cante «rarmalAo: Nelnluti OoU.
no mirundo tempo. Noto ac* 12 mlnuti». Jo^V) Paulo aoa
48 f axw 4*'»m30  

Náutico Maurl. LbvI. Luclo Hurubim. Homlldoe Júnior; Muller «Aulguato», Kraamo e Aroldo.
Newton. Bliu e NivaldoTécaieo Charlou Munlx

Grêmio — Muito distantes do glorioso clás-
sico da década de 60, Grêmio c Santos empata-
ram cm 0 a 0 no Estádio Olimpico, numa
partida tecnicamente muito pobre, sem grandes
lances de perigo. Foi a quinta partida sem
vitória do clube paulista

PORTO ALEGRE — Sob as vaias da
torcida, o Internacional empatou sem gols com
o Atlético Paranaense, cm pleno Estádio Beira-
Rio. O jogo I rustrou «eus 15 mil 110 torcedores,
com renda de NCV 139 469,00, ganhando as-
sim o Grcnal pttra-campo sobre quem teria
mais torcida, por ter sido .superior aos pouco
mais de NC/S 90 mil do Estádio Olimpico. onde
o Grêmio empatou, também cm zero. com o
Santos. Após o jogo o treinador Paulo Ccsat
Carpcgiani pediu demissão do cargo o que foi
imediatamente aceito pela direção colorada

Há muito tempo os dirigentes c Carpcgiani
divergiam, mas o vicc-prcsidcntc de futebol.
Maurício Strougo, elogiou a atitude do treina-
dor. O novo técnico ainda não escolhido Um
dos prováveis indicados c Carbone. do pro-
pno Atlético Paranaense

Ouarmal — H*»nrlo Nory. Botão. Vítor Hutro. Pe-reira *» Alborea; Charlo»*. Cl. .ovAo (VAndnr) e
Pita; Marco* Roberto. Ai~ton o Tato
Técaioo Dwnaa

Local RatAdlo dou Aflito*. Ronda NCil ft5.288,0t>;
bliro 8 377. iuia Joaquim Or<**ôrlo (RH); C^rtbé*
uanlo. Alberea e Wrílo K- rv. Oola no pr1m«lr<.trmpo. Blru ao» 44 minuto*, no M»itundo. Marco* lio
borto aoa 10 e Tato ao* 27

L tix.rnackonal T^ftarel. Chlqulnho. Aitulrre
I jraray. Norton •» Jacquot.
I Bonamlüo. Martin* o Zo Cario* '«IoAo Cario*»." ItolwrtO Carloa (Luva nor), Nelaon o Edu. Tèc&i-
Paulo (>Mr Carpefflanl.

gj PortufxiMa — Hldmar. Zanata. Kdüardo. Honrl-
| que o LlnuCMlo Oa
I uc ho>. CaplUo. Tonlnho o IA Jorvinho. Ho borto

Jk Dinamite e WUUam
iMarclo Araúloi Técnico Antonlo t/opna

Orémáo •— Gome*. Alfineto. Traaante RdinhO o
H^lclo; LI no, Darci. Cuca. Awli». Ollaoii o dlnué
(HérKlO Araújo).Tkaieo. Cláudio Duarte

Atlético PU — Marola. Marque*. Osvaldo. FlAo.
11 Jarrnir o Carau: Vai
I I dlr. Márcio (Lula Fornando». Geraldo. Vandorlol

«Nlqulnha» o Mar
quinho* Ticnleo: CarbonoOPalmoi/a* 

Voloao. Kdaon. Tonlnho. Marco Ai-tAnlo o Dlda. Júnior.Ribamar (Heraldoi e Klso. Dltlnbo Houta
iHuláo). Mlrandlnha o Gaúchn Técnico I^4o

Saeioa — í^rvlo: D.tlnho. Davi. Lui* Cario* o
Vladlmlr. Céaar Karr ^alo. C>*at Ferreira o Erná-
nl; Herlberto, Paulln to. Tulco iTotonho)
Té—i—: Nlcanor de Carv alho

Local Be Ira* Rio Roada NCtl 133 4® .00 PübUeo:
15 110 iuU:WUiK>n Carlfw doa Hanto*. Cartáoa amaro loa Lula
Kr mando o Ilonaml tf o

Loe.l C*nlnilP B.ad. NCll Itó TOC O). FdblUo 13 0W,
iula AlbenoForrelra iHP» Ool no primeiro t^mpo. Woberto Dlna-
mite. ao* ?*> minuto*

Lacal: Olímpico
•aada: NCllÜO Ml.OO Pabbro 10 W0
iuia: TI to Rodrltrue*

Uruguai 
garante 

sua vaga e

Colômbia decide com Israel

Campeonato Brasltoirc do Futobol

ClasaificaçAo HitMo !Naut<ol • Ttyv^vo • Hoí>o'K iP^tugwoaa S^) 3
Cartot attMKlo lOvtibai T^.o ((kxáti. 0»c« IOan«al Ha».
m«fC» • V/«rir»fK> (Vaaooj. Ma/C«rtO Honf->^o (f lumma«ao>
Uatcot HotoMo lOwarani). 0«uc»v> iPaJ"^'*») iMoPawiol • fto6e»t»»víx> IAf^a«»co MG) Nato o joáa
P*a»o (Cofintiarttl • Cuca (G«4m.oi 7
Jaconif • Oo*âK5o (áitatco Pf*l. lê Ca-to* luva^o*. fdu •
CtMQ*«*ho priof «51 Coaon (Paimo.»a»i >oéc«o o H*#aw»o
(Spon). MaufkAO M»my» Cwt Ca/k»» Aí&o»io LwaK^No •
CWttavo (Botato^o). Mê*# toçar • Oo^/aia ííKe**»naf>»or-Srnvat^fiwtwgwa—h-R«K>a»(>j. AJUP» a tUaaw iaftté* üi'>.
j*n<)*r, Atui. Kar»do a L»*o (Oíêmio). Ca/^o*
Mè^to <Go'â«i Têtrr**o • V»o*a (Cctf*h»ntí Ta%o • Wraa-
hf>çi!yi (Gua'«ni) 5a/Q-v>o fCoftfabal. lar» (Hávtoo) O^**
ioi J60** a f.cJaon (C'uia>ro) Marco amcwo IVo»atJa^o *
Bat«<o (Va»co) e«u>o Ca»a» SW a C^v«*do <S4k> Pautoi
Aib#»»o • 0>f.rx> fVrtô*(riamar»go> Cartão a
Bat>ftta l Aítatito WGl a tfnArw if>a^to«» l

Montevidéu — RememCorlntiant
Atlético MO
Inter SP
Inter RS
Guarani

MONTEVIDÉU — A seleção uruguaia
conseguiu classificar-s* para a Copa do Mundo,
derrotando o Peru. por 2 a 0, dois gols de
Rubcn Sou. A sitóna era o único resultado que
servia-aolUruguai, caso contrário a vaga do
grupo I da America do Sul «na da Bolivia
Uruguaios c bolivianos terminaram com o rnes-
mo número de pontos, mas o melhor saldo de
gols garantiu a classificação para o time do
treinador Oscar Taharc/

Com o Estádio Centenário totalmente lota-
do, o Uruguai lançou-se ao ataque desde o
inicio do jogo. domiwintjq totalmente a partida
O Peru, que não conseguiu um único ponto nos
quatro jogos que disputou, estreava seu novo
treinador — o cvjogador Pcrcy Rojas mos-
trasa muito nervosismo e, seu mcio-campista
Rcinoso foi expulso por agredir o volante Ben-
goechea com um soco no rosto

A classificação final do grupo I sul-america-
no tem o Uruguai em primeiro, com seis pontos
ganhos, empatado com a Bolívia. Os uruguaios
marcaram sete gols, sofrendo apenas dois (saldo
cinco), enquanto os bolivianos fizeram seis gols,
contra cinco sofridos (saldo um).

Vitória
Nâuíico
SAo Paulo
(MUNI

Portuguoaa
OoiAa
Grômto
Palmeiras
Contiba
Bahia
Cruzeiro
Santo»
Spofl

Ouanaleira
liuben Sosa Jez os dois gols

Colômbia — Beneficiada pela vitória
do Equador, sobre o Paraguai, por 3 a I.
em Guaiaqúil, a Colômbia foi a vencedora do
grupo 2 da America do Sul e. agora, disputará
com Israel — ganhador da chave da Oceania —
a vaga para a Copa do Mundo de 90.

Palmeiraa i Orémio — Paceembu (21 MO)
Portuguaea i Cru/alio — Canmoe iHhaO)
Saotoa i Bahia — Vila Baimiro (Zin30)

E3EEEBSS Ouinta-leira
Chv.:-- :aaf 4
Mac.--aJ>w Onter SP). VarsOat Lula (F»um<nanao). Dilu a a Ouaram — Maracanã (21030)

O melhor esquema

tático 
para 

chegar

Com o esejuema do técnico e o empenfx» dos jogadores, o
Brasil garantiu a sua vaga na Copa Itália 90.

Com o esquema Bancesa você pode garantir a sua É só você
passar em uma agência Bancesa e afjrir um PPT ¦ Plano Poupança
Turismo.

Com o PIT, você escolhe um plano, deposita todo mês e
o dinheiro depositado vai rendendo e aumentando com o maior
índice do mercado. Ou seja: na época da Copa, você já tem
o dinixiro suficiente para as passagens, tospedagens, ingressos,
passeios turísticos e muito mais. E sem pagar juros!

Emlxirque nessa hoje mesmo. Os lugares são limitados.
Passe em urna agenda Bancesa e fale com o gerente.

Com o esquema tático do PIT Bancesa você já está rui Copa.
Agora é só ir preparando a bagagem e a bandeira.

PIT O mundo enisuas mãos.

OBANCESABanco Comercial Bancesa S.A.
Rio - Rua do Ouvidor. 86-Pone (021) 224.9878 . São Paulo ¦ Rua da Quitanda, 123-Fone (011)37 5458 piamopo^ukajv^o

E nas demais agências.
O banco onde sua conta é remunerada.



Raga mantem 

'timinho' 

do Flu na lideranga

* bckunuo, i ftnicr iiUiBi «» minuuw —-¦ , # • / /% , • « m i i ^ • /* * i., •
Lopes se chocaram; Rangcl furou e sua Car era (9) e Marcio (2) erraram mats que acertaram — C areca perdeu gols e Marcio Jez pertain

Os lances do jogo Jogo truncado

Ricardo Pinto ? — Nao foi muito cxigido Vandcr Luis ??? — 0 nomc do jogo. ,.F*LTAS TRAVE finalizaqOes passes LANCAW£NT0S 
co^quistados 

DtFESAS DESARMES

porque o Sport nao atacou. Mas consc- Calmo. habilidoso, passa o jogo intciro cometioas /S^, (K1
guiu sair bem em aigumas bolas cruza- cantandoa jogada c, quando teve chancc, fl(L O I [\ J"'A _JH ^^71? <J"Y\
das' dccidiu. t>A _ j/C, 

° *\
Urns *** - En.rando pcla primcira _ NJo uju ^LLVCZ 

K 
'!"C'0'J"0S"°UHqVC muila coil, mas moMrou taSa ¦EEEBHI

saira do time. No scgundo tempo, levou o ,, j.,, ,«i„,
Flu a frente com muita disposioao. No mcomum, que Ihe rendcu mu.tos aplau- 22 - g S 309 09 6 if?§ CQ

Rangel • — Mesmo sem ser muito mo- Carcca # — Ninguem pcrcebcu que esta-
lestado, confundiu-se varias vczcs e an- va cm campo. 1cm como atcnuantc 24 "™ 4 5 217 88 8 4
dou cabcccando bolas para o alto. fato de tcr jogado isolado c poucas |C2cs IIS 47
Torres ?? — 0 melhor da zaga. Sobrio, a bola chegar ate clc. ^ .... jogo roi muito truncadohabilidoso, com otimo senso de cobcrtu- Marcio Luis * — Jogou pouco tempo, \and^r (IcStclCcI lllliilO do tilHC vJ no mcio-caj^). como
ra, teve que jogar por clc c por Rangel. rnas comc^ou o lance do scgundo gol. comprpva o c.xccssivo numcro dc
Edgar ? — Firme na defesa, foi pouco \»«mninkn *  \ • Amlhcirodo time com trcs goU, o "Vandcr Luis n.io sc considcra o NC/5 150 mil c comprando um late- dcuirmc*. 334 no total. O Sport
eficiente no ataaue warquinno w a comma ac scmpa. mcio-campo Vandcr Luis eomcca a melhor do time, ncm o Humimrnsc o nil por NQ5 1.2 milhao." fbl mais cficicntc ncsscjaspectoj
Vi. .  AinHa r*ti <a» -ift-mtTriHri ™ '"Ult0 ut" n0 dcsalogo do mcio-campo. transformar-se no idolo tricolor melhor do campconato "Se ha algo 0 tccnico Procopio vtajou ontcm porque dos 163 desarmes, com-.

. Ainaa csia sc aaaptanao ac Apdsdjofio.elefoi omais procurado que nos difcrcncia dew outre* times c m«rao para Belo ilori/ontc — foi plctou (prosscguiu a jogada a scu
time. Nao loi brilnantc mas. pclo menos, tortedore* c imprenva c. seguro a uniio e o rapeito ao teenko," Co- visitar o filho que opcrou os dois favor) cm 116 e crrou 47. O FIii-
tambem nao fez nada crrado. ? ° sPor' ,et0 P,ri fana 

qucsao de d«/er que o cEssko mo o mcicxampo. lambetn Lucas «• olho* - c so rctoma quarta-fcira a Snf?omdmcn®«rtM olie" o
Donizete ?* - Quase nao joga por cstar fSSeiro i'^0K StoSL do tint forS! com 0 VaKO n5° scrj ma,s dificil do ttva °u1lun.,c com (a 

vi,dri»c 3 lldf* tjrdc' "Ml^J pwowp^0 era nao Sporl (ll6a l02). e mais erros
gripado. Mesmo assim, cmpoigou a torn- „ ZTISSTfauitf que os outros jogoi "A cada jogo ranca. H nao perdeu a chance de ca.r para o hexagonal do mortc Lsta- (69 a 47). O mdcMaimpo Lopes,
da com sua raca no mcio-campo. Irritou- l£lmapretidcmm um pouco e esta un.ao c alfinctar scu ex<luhc e proximo ad- mos chcgando a. Mas tcmos que nos do Spt)r, foj m;lls cndcntc noimmo cnK«»i>i,irSn w«u»do «D»ar da faftium*m joK, que nos leva avvitorus Quanto ao verunn: taia scmana sera muito cuidar com o Vasco, um jogo dificili- desarme. obstruindo 37 jogadassc com a suDsutuigao. 0 /iguctro Mirdo, wmprt "uito tirroc, taa<o Va}co n5o lCTn ^ ^ Icslc j; um alepc porque vou treinar como nun- mo." 0 uiuioa\^ntc Hclio. que-nae bdvcra&ria^ (24 ccrtos c 13 crra-KinaldO— Nao teve tempo dc tocar na no chio como prk» alio. Na Create, aptaas jogo como outro qualquer porque vn c.v I: uma qucstao dc honra vcnccr o jogou ontcm devido a uma contratu- <j0S) tnirc os tricolores, Edgar
bola. tdson mostrou aiguma kabUidade. que cks nos rcspcitam. bem como ntn Vasco e mostrar que cles fi/cram um ra na coxa dircita. so deve voltar a foi o melhor — 25 desarmes, 19

a clcs " pessimo ncgoao me sendendo por treinar na quinta-feira.(/f G.) ccrios c scis errados.

Defesa falha e Charles rouba festa vascaina

w®'rasa,l0 c Ticaw perdido.No entanto o Vasco ^ necessi^ade dc a^gueni maior ex-

Bcbcto jogando ocnlenas dc bolas com seu no- LOnPcslll'"a^° M' 
jfflB&'ij/ 

' A jk §ores nao'vao bem das pcrnas 
^ 8

u i i-v- j li I* minutos. Charles tcntou um dnble -^i mf' f u,lmc para as arquibancadas. Devido ao problcma . . , . . ^ ml ITV * w W I* Bebeto ainda corre o risco dc nao
muscular na coxi o o ador nem foi aoestadio em ama dc Cassio c sofrcu pcnalti. O atacantc ™ aSRU 

' H|Hh .J* estrcar no Rio sequcr no proximo do-
Oucm acabou di'stribumdo bolas com scu nomc e0'W0tt e fez I a 0. A torcida come^ou a gritar mingo contra o Flumincnsc. no Ma-
V f„; Kfkinnn ft,!, 

",C 
por Sorato. Gritou durante nove minutos, ate Wm Wk 9 racana. 0 atacantc sera submetido a

pan. a torada fo, outro baiano. Charles, que |,uc aos 24) apos uma bonita jogada de Mazi- JMrl uma ultra-sonografia hojc pela ma-ais ar c czosgos c scu ime. nho, Bismarck empatou. Sorato c William, que ® |flF 
~.&k> \X nha, no Hospital Samantano, a fim

0 jogo teve um pnme.ro tempo muito num. M a 
lnd0i 

continuardm os e%^. W^W' W^PW dC consta,ar a,el,n],na^do herma,H°"
Fazia um calor dc 36 oralis c os joeadorcs r> • . a • . {' ¦ K ^ t" s § ma na coxa uircita. So no nm da
caminhavam, como sc fosse fim dc partida. Nao aos* 

^IS 
m,nulos^cPJ>,s' Cas$,° aca^ou 

1 , jl1 4 ' . scmana ircmos definir sua escala-
havia nenhuma emotfo. 0 Vasco. com um , 1^" I f® 

Jt''-, f£z 
° mMiC° Cl6vis Mu*

nCrs^!fanfi!yni?r engano. Nova falha da defesa — ati Acacio sc V, .; ^ 
'JMM Wm •: A contrataijao de Tita deve ser fc-nhumlancedcataque.ZedoCarmo.Boiadc.ro, * 

|hott _ e Charles empatou. Rcsuliado I Mr Ctt \ ¦-®SI# chada amanha. apos cncontro entre

jogaSsllSSas aS|Sp^ontt^ justo. para a defesa do Vasco. B:^ 
^^ Eurico 

Miranda 
^irigentw 

do Pes-

£iXcts'^^^ *• 
4 ' ^ 

m Smd^lJa^|V^
ficava aberta, sem nenhumacobertura. Bastava ^ 

u»ro;«Biwwca: vwuiho(Sontot• Aadmoa. 'Jfi compromctido a ccacr passe ue sorar

Aure'ioeCehoemdcscspero. 
ft Igy^'toon.j^bCtouatr Bil IIIIHHHl 1 jBBHMbh. !idascfe^ob'rasileiravoltatlaoVasoo

Na frente, a dupla Vivinho e Anderson sc J Ferouido>.aUy ^ SUni. char.M • Mwquinbo*. Bismarck fez os gols do Vasco, compensando as constantes falhas da defesa contra o Flumincnse.dcslocava, mas a bola custava a chegar na §^§ tthih-E»*n»vo Maoedo jo r •>
frente, porque o Bahia mantinha scmpre seis ou —~
mais jogadores cercando a area. O Vasco ficava Qs lanCGS do iOQO MllitOS deffeitOSmais tempo com a bola, mas bastava o ad versa- Aurtiio, v.vtnho, mmuoo. jo*o lui» F«r- . wiivco mw jw^jy i ...miwi hbibiw
rio retoma-la, para sair rapido nocontra-ataque °6"« "* faltas TRAVE PASSES DESARMES I LANQAMENTOS | ESCANTEIOS I defesas FINALIZAQdES
ecriar jogadas de perigo. A defesa nao sabia se cometidas ^ 

^ 
CONOUiSTADOS

Bom Apetite

O ESCORT MOTEL EXCITA SEU PALADAR. De 2? a 5? QO 16 • I 202 I"m"I M FSj TIT I 1
das 11 as 15 hs, o ESCORT oferece a voce, inteiramente f y 

I
gratis, mais simples almoco executivo, um f  4 6
FESTIVAL DE CAMARAO E LAGOSTA, para o deleite X* ~ 7^ 1*"^* 

'« 
\"Tm"\ Io «dos mais excitados paladares. gf 40 | 11921 78 | 73 | 46 | 

- 
| 1 j 8 | Z

i .. i I —— i n ii i i »!¦ i i i n a iimin
Abra a boca e feche os a I a
No Almoco Executivo do ESCORT. motel H | y
voce sempre come melhor. / 'n' Ac4ck> • — Irreconhedvel. Largou Cassio *? — Entrou numa fogueira. como consegue se atrapalhar com as Vasco iocnu em raw fim,,

({'¦iJp&f zA&tt C>/ bolas faceis e terminou de comprome- Esteve no mesmo nivel de Mazmho, proprias pernas. Pior: acredita ser |Jmmn Ls ¦•.
. '¦ ¦ ¦ ter sua atuacao com a rebatida no Zido Carmo ? — Limitou-se a mar- melhor do que e realmente e sempre 0TT,.„ann ")7 mBi„ Sn

COX VOCS NOS 8XU8 MZLHOBX8 MOXUTCOS. segundo gol de Charles. cagao na entrada da area e mais na- insiste no dnble a mais. nutos - e mesmo assim fni I?mKatrada da Oivaa, 674 - Uo Conrado - Ms.: tT«-174« a 8M-1400 Nfarinho *? — Levou varias bolas da. , „. Anderson ? — Muita boa vontade e tjme bem • ohietivo one o'•———mm—mmm-mmJ nas costas, mas assim mesmo foi um Andrade * — Alguns toques de efei- correna. Bahia Chutou aoenas 10 bolas ados poucos a criar aigumas jogadas to e um bom langamento. ? O Bahia nostrou um time inferior gol — contra 13 dos baianot —individuals no ataque. Boiadeiro *— E lento e geralmente ao que se sagrou campeio brasileiro no fez-'anenas mintm uLmMiJ
YTI P,io • - Pessimo. Abusa do direito atrasa as jogadas de ataque. ano passado. A defesa e limitada. o teve ^ escanteios a favor - 4-I H —mmm de errar passes. Bismarck ?? — No primeiro tempo, meio-campo perdeu o brtlho com a sai- mntr, s Hn* h iinnnc m.,,c** *-* IJIiHarfflftllllllB Marco Aurelio * — Tambem e ruim, totalmente omisso. No final, avan?ou da prematura de Paulo Rodrigues aos sos que os cariocas O Jolefm

K. , . , ." "inwumw mas pelo menos ontem foi melhor mais e mostrou que nao costuma per- 10 minutos e o ataque vive do oportu- ASScio fni pvioiHn -),'v»,£
Nogooos de OCOMOO no lugor C®rhx que o companheiro de defesa, o que der gols faceis. nismo de Charles, destaque no jogo de lra' i o ,i„ RnnTiHo' Pnmnl^

mnao chega a ser grande vantagem. Vivinho > — £ irritante a forma ontem com dois gols. defeitos do Vasco nao se limita-
Cotapoea. ???? excepcional btimo ?* bom ? regular • p6ssimo ram apenas a defesa.

Fluminense Fluminense

Raça mantém 

4timinho' 

do Flu na

chuteira saiu voando. No intervalo,
Procópio procurou acordar alguns jo-
gadores e o Fluminense voltou mais
disposto.

Logo aos sete, Vânder Luis, a maior
figura em campo, mandou uma bola no
ângulo, que Rafael tirou. "Precisamos

melhorar nosso contra-ataque, ele tem
que ser mais mortal", reclamava o téc-
nico. Segurando o jogo com muita
consciência, o Fluminense voltou a ani-
mar sua torcida a quatro minutos do
fim. Lucas fez grande jogada pela direi-
ta e chutou. Rafael rebateu e Vânder
Luís aproveitou a falha do goleiro para
marcar."Mais dois pontos e nos livramos da
degola. Aí, partimos para o próximo
objetivo. A dedicação desses jogadores
é fantástica, se eu não acreditasse neles
não estaria aqui", desabafava Procó-
pio. E em volta do estádio, só ouvia-se
os gritos de "o timinho é líder".

Ricardo Gonzalez

Foi uma tarde para tricolor nenhum
botar defeito. Quem deixou mais cedo
a praia para ver seu time nas Laranjei-
ras não se arrependeu. Mesmo não
mostrando um futebol brilhante, o Flu-
minense venceu o Sport por 2 a 0, com
muita raça, belas atuações de Lucas e
Vânder Luis, e assumiu a liderança iso-
lada do grupo B do Brasileiro, com oito
pontos. Houve torcedores mais afoitos
que garantiam que o time está com dez
pontos. Afinal, o próximo adversário é
o Vasco, contra quem o Fluminense
tradicionalmente tem muita sorte.

Os muitos jovens que lotaram as ar-
quibancadas do estádio Álvaro Chaves
começaram a fazer sua festa logo aos
10 minutos, numa jogada muito confu-
sa. Edgar cruzou e Márcio cortou com
a mão. O juiz nada marcou e, na se-
qüência, Marcelo Henrique marcaria
de cabeça se o mesmo Márcio não ti-
rasse de novo com a mão. Cinco minu-
tos de reclamações do Sport e Vânder
Luís, com muita categoria, bateu o pè-
nalti, deslocando Rafael.

Daí até o final do primeiro tempo,
somente uma jogada de Marcelo Henri-
que voltou a levantar a torcida. O Flu-
minense diminuiu o ritmo e o Sport
jamais chegou a ameaçar. Algumas jo-
gadas bisonhas se sucederam — Ncco c
Lopes se chocaram; Rangel furou e sua

iFluminense — Ricardo Tinto; Luca*. Rangel.Torrei» e Eiltrar. Donlz<*t« «Rlnaldo). Vítor e Van-
der Lul»; Martelo Henrique. Careca (MArcloLulM e Marqulnho Técnico: 1'rocôplo.

Sport — Rnfae!. IliTttldn. Márcio. Amuril o Joio
Pedro (Aírtoni. Amaurl. Ix>pe* e Ncco (lumael);
André. Harbona c Êd5on. Técnico: Ncreu IMnhel-

Local: I^aruníelnui Renda. NCtS 55 190,00 Público:
5.519. JuU: Lula Cario» Martin» íPR). CartAoe anare-
loe: Obrar, Careca, Rafael. Amaurl * Bar boa*. Oola:
No primeiro tempo. Vânder Lul», ao» 10 minuto». No
nogundo. Vânder Lul». ao» 41 mlnuloe

Careca (9) e Mareio (2) erraram mais que acertaram — Careca perdeu gols e Mareio fez pênalti

Jogo truncadoOs lances do jogo
OtFESASESCANTEIOS

CONQUISTADOS
FINALIZAÇÕES LANÇAMENTOSRicardo Pinto ? — Não foi muito exigido

porque o Sport não atacou. Mas con.se-
guiu sair bem em algumas bolas cruza-
das.
Lucas ??? — Entrando pela primeira
vez de inicio^ mostrou que dificilmente
sairá do time. No segundo tempo, levou o
Flu à frente com muita disposição. No
final, cansou.
Rangel • — Mesmo sem ser muito mo-
lestado, confundiu-se várias vezes e an-
dou cabeceando bolas para o alto.
Torres ?? — O melhor da zaga. Sóbrio,
habilidoso, com ótimo senso de cobertu-
ra, teve que jogar por ele c por Rangel.
Edgar ? — Firme na defesa, foi pouco
eficiente no ataque.
Vítor ? — Ainda está se adaptando ao
time. Não foi brilhante mas. pelo menos,
também não fez nada errado.
Donizete *? — Quase não joga por estar
gripado. Mesmo assim, empolgou a tora-
da com sua raça no meio-campo. Irritou-"se 

com a substituição.
Rinaldo — Não teve tempo de tocar na
bola.

DESARMESTRAVEVãndcr Luis ??? — O nome do jogo.
Calmo, habilidoso, passa o jogo inteiro
cantando a jogada c, quando teve chance,
decidiu.
Marcelo Henrique ?? — Não conseguiu
criar muita coisa, mas mostrou uma raça
incomum. que lhe rendeu muitos aplau-
sos dos tricolores.
Careca • — Ninguém percebeu que esta-
va cm campo. Tem como atenuante o
fato de ter jogado isolado c poucas vezes
a bola chegar até ele.
Márcio Luis ? — Jogou pouco tempo,
mas começou o lance do segundo gol.
Marquinho ? — A correria de sempre.
Muito útil no desafogo do meioompo.

faltas
COVE TiDAS

O 
jogo foi muito truncado.
no mcio-campo, como

comprova o excessivo número de
desarmes, 334 no total. O Spotl
foi mais eficiente nesse aspecto,
porque dos 163 desarmes, com-
plctou (prosseguiu a jogada a seu
favor) cm 116 e errou 47. O Flu-
minense desarmou mais (171).mas com menos acertos que o
Sport (116 a 102). e mais erros
(69 a 47). O mcio-campo Lopes,
do Sport, foi o mais eficiente no
desarme, obstruindo 37 jogadas~aJvcrs.ilias (24 certos c 13 erra-
dos). Entre os tricolores, Edgar
foi o melhor — 25 desarmes, 19
certos e seis errados.

— 
pouco, tanto qot aio foi è freate «pó*

Io ar o primeiro gol. Os mdborr» 4o time foram
o goleiro Rafael, roa uma grande dcf«a ao
segundo tempo, apesar da falha ama do» gols, e
o zagueiro Márcio, sempre muito firme, tanto
ao chio como pelo alto. Na freate, apenas
fcdson mostrou alguma habilidade.

Defesa falha e Charles rouba festa vascaína
Ca rio* Mesquita

recompor para marcar c falhava constantcmcn-
te no combate direto.

No segundo tempo, o Vasco lutou um pouco
mais. Mazinho acertou algumas jogadas indivt-
duais c só isso já complicava o Bahia, lambem
muito ruim Os zagueiros Jcào Marcelo e Clau-
dir entravam na rata. com muita coragem, mas
sem nenhuma técnica. O lateral Mailson era o
pior de todos. Não acertava um lance. Chegava
atrasado c ficava perdido.No entanto o Vasco
apenas forçava pelo meio, onde estava mais
congestionado.

Aos 15 minutos, Charles tentou um drible
cm ama de Cassio c sofreu pênalti. O atacante
cobrou e fez I a 0. A torcida começou a gritar
por Sorato. Gritou durante nove minutos, até
que aos 24, após uma bonita jogada de Mazi-
nho, Bismarck empatou. Sorato c William, que
estavam se aquecendo, continuaram os exerci-
cios. Dois minutos depois, Cassio escapou pela
esquerda, ignorou Mailson e cruzou. Bismarck
fez 2 a 1.0 resultado parecia definitivo. Puro
engano. Nova falha da defesa — até Acácio se
atrapalhou — e Charles empatou. Resultado
justo, para a defesa do Vasco.

Problemas por
toda a equipe

Nelsinho e a diretoria do Vasco
descobriram, ontem, que a instabili-
dade do time não se deve apenas a
fragilidade dos zagueiros. Ficou a
certeza de (juc a presença de Be beto
no ataque e imprcscindivcl, além da
necessidade de alguém com maior c\-
periéncia na frente: Tita. Mais: che-

§ou-sc 
á conclusão que alguns joga-

ores não vão bem das pernas.
Bebcto ainda corre o risco de não

estrear no Rio sequer no próximo do-
mingo contra o Fluminense, no Ma-
racanã. O atacante será submetido a
uma ultra-sonografia hoje pela ma-
nhà, no Hospital Samaritano, a fim
de constatar a eliminação do hemato-
ma na coxa direita. "Só no fim da
semana iremos definir sua escala-
ção", avaliou o médico Clóvis Mu-
nhoz.

A contratação de Tita deve ser fe-
chada amanhã, após encontro entre
Eurico Miranda e dirigentes do Pes-
cara, que ficaram de vir ao Brasil, cm
companhia do jogador. Tita vem em
definitivo — as cifras ainda não fo-
ram divulgadas —, com o Vasco
comprometido a ceder passe de Sora-
to ou Vivinho no próximo ano. Sc
houver tempo suficiente, o atacante
da seleção brasileira voltará ao Vasco
contra o Fluminense.

Oldemário 7

O Vasco empatou de 2 a 2 com o Bahia, cm
São Januário, c não pode reclamar do resulta-
do. Para uma equipe, que tem um sistema de-
fçnsivo completamente desorganizado, fica
muito difícil manter alguma vantagem. Assim é
o Vasco. Perigoso quando vai a frente, mas
péssimo quando tem que cercar o adversário. .

A torcida começou o jogo frustrada. Estava
marcado por uma firma, uma promoção com
Bebcto jogando centenas de bolas com seu no-
me para as arquibancadas. Devido ao problema
muscular na coxa, o jogador nem foi ao estádio.
Quem acabou distribuindo bolas com seu nome
para a torcida foi outro baiano. Charles, que
mais tarde fez os gols de seu time.

O jogo teve um primeiro tempo muito ruim.
Fazia um calor de 36 graus e os jogadores
caminhavam, como se fosse fim de partida. Não
havia nenhuma emoção. O Vasco, com um
mcio-campo perdido, não conseguia criar ne-
nhum lance de ataque. Zé do Carmo, Boiadciro,
Andrade c Bismarck, procuravam avançar com
jogadas individuias. O Bahia estava concentra-
do na defesa e cortava o caminho com facilida-
dc. Quando a equipe carioca forçava as jogadas
pelas laterais, com Mazinho c Cássio, a defesa
ficava aberta, sem nenhuma cobertura. Bastava
o adversário contra-atacar, para deixar Marco
Aurélio e Célio em desespero.

Na frente, a dupla Vivinho e Ânderson se
deslocava, mas a bola custava a chegar na
frente, porque o Bahia mantinha sempre seis ou
mais jogadores cercando a área. O Vasco ficava
mais tempo com a bola, mas bastava o adversa-
rio retomá-la, para sair rápido no contra-ataque
e criar jogadas de perigo. A defesa não sabia se

Vueo: AcAclo. Mazinho, Célio. Marco Aurélio •
CAmIo; Zt do Curmo*. Andrade. Boladelro IWI1-llami c Blimarck; Vivinho (Sorato) e Andsreon.Técnico. Nelsinho
Wàkim: Ronaldo, Mailson, João Marcelo, Claudlre Paulo Kotaon; Paulo HodrlfUM (Wacn«ri. LuU
Fernando. OU • Da Silva; Charle* • Marqulnho,.Tlialn: EvarUto Macedo Bismarck fez os gols do Vasco, compensando as constantes falhas da defesa

I „al 8*o Januário. Ba»da: CZS «3.430.00. PabUao:B.M3. Ma: Tadeu Bcâtola. CaiOw l,inlw: MarcoAurtllo, Vivinho, Mallaon. Joio Marcelo. Lul, Fer-nando e Da Silva. Oala: no aecundo tampo. Charlee aoe15 e 43 minuto, e Blimarck aoa M e 30 minuto».
Os lances do Jogo Muitos defeitos

ESCANTEIOS
CONQUISTADOS

LANÇAMENTOSDESARMESTRAVE FINALIZAÇÕESFALTAS
COMETIDAS

O ESCORT MOTEL EXCITA SEU PALADAR. De 2a à 5a Çj 5
das 11 às 15 hs, o ESCORT oferece a você, inteiramente X/ ¦
grátis, mais que um simples almoço executivo, um f V „
FESTIVAL DE CAMARÃO E LAGOSTA, para o deleite ^
dos mais excitados paladares.
Abra a boca e feche os olhos.
No Almoço Executivo do ESCORT. / -,\ motel \
você sempre come melhor.

\ ^ ."(»)• U (jr/

COM VOCÍ NOS 8SU8 MELHOU8 XOXHROS.
¦atoada da Oâw, 674 - Mo Conrado - Tais.: «74-1746 • 8*6-1400

Acácio • — Irreconhecível. Largou
bolas fáceis e terminou de comprome-
ter sua atuação com a rebatida no
segundo gol de Charles.
Mazinho *? — Levou várias bolas
nas costas, mas assim mesmo foi um
dos poucos a criar algumas jogadasindividuais no ataque.
Célio • — Péssimo. Abusa do direito
de errar passes.
Marco Aurélio * — Também é ruim,
mas pelo menos ontem foi melhor
que o companheiro de defesa, o quenão chega a ser grande vantagem.

Cássio ** — Entrou numa fogueira.
Esteve no mesmo nível de Mazinho.
TÁ do Carmo * — Limitou-se à mar-
cação na entrada da área e mais na-
da.
Andrade # — Alguns toques de efei-
to e um bom lançamento.
Boiadeiro * — E lento e geralmente
atrasa as jogadas de ataque.
Bismarck ?? — No primeiro tempo,
totalmente omisso. No final, avançou
mais e mostrou que não costuma per-
der gols fáceis.
Vivinho • — E irritante a forma

como consegue se atrapalhar com as
próprias pernas. Pior: acredita ser
melhor do que é realmente e sempre
insiste no drible a mais.
Aoderson ? — Muita boa vontade e
correria.
? O Bahia mostrou um time inferior
ao que se sagrou campeão brasileiro no
ano passado. A defesa é limitada, o
meio-campo perdeu o brilho com a sai-
da prematura de Paulo Rodrigues aos
10 minutos e o ataque vive do oportu-
nismo de Charles, destaque no jogo de
ontem com dois gols.

©Vasco 
jogou em casa, ficou

com a bola mais tempo queo adversário — 27 contra 20 mi-
nutos — e mesmò assim foi um'
time bem menos objetivo que o
Bahia. Chutou apenas 10 bolas a
gol — contra 13 dos baianos —,
fez apenas quatro lançamentos e
teve menos escanteios a favor — 4
contra 8 dos baianos, mais perigo-sos que os cariocas. O goleiroAcácio foi exigido 21 vezes, con-
tra 19 de Ronaldo. Portanto, os
defeitos do Vasco não se limita-
ram apenas à defesa.Cotações) ???? excepcional ótimo ?? bom ? regular • péssimo
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¦ Cidade

Como vota o torcedor carioca

JB ouve 100 pessoas de cada uma das quatro maiores torcidas e Brizola e o vencedor

¦ 
¦y . -:/ -•'¦"••¦•'- •¦"' :¦ ¦¦¦£?''¦*¦¦ ¦ '¦ v ,'¦ ','-,f/...-_ii.'...-i^' ..—™_..v,v..„ ^v-*.:..^ ¦••-;¦'• y : ¦ -: ¦ y r^*;' ¦>••;• -  --'^ -. ¦ ?*''.»*¦«>•**

iSHH^^^^^^h/ HM|M ' ^^B/ Vrmbrm

*—*—*— ¦inotoiBOi MK/ hulitilaoi ft

 mm>°* m*°* * 
$

Flamengo e PDT ale morrer A estrela nao ajuda Lula
So dcpcndcr do rcsultado da tnquete o dobro dc votos dc Collor que, A I-sircla Solitaria — simbolo do Mafuf. Ate Alonso Camargo lem-

torcida rubro-negra, qualqucr surprccndcntcmcntc. ficou cmpaiado Botafogo Futcbol Gubc — foi mo- brado por um aivinegro.
bri/oliMa podc comcvar a defender scu com Robcrio Frcirc - ha mcscs, com suftcicnlc para votos para uma caraciisiica comum que
voto com vclho jargao da giria carioca: apenas I °«dos votos. scgundo as pesqui- candidato Luis Inacio Lula da Silva, dcntifica botafoguenses e brizolistas.
So Brizola. eu a metadt da torcula sas clcnorais. Foi tambcm entrc os ru- do PT, partido que tambcm (cm. como Tanto os toa-edores do clubc como os
do Flamengo. O candidato do PDT foi bro-ncgrosque Ulysses Guimaracse Fer- insignia, uma estrela. Lula reccbcu eleitores do candidato carregam a fa-
escolhido por SO dos 100 torccdores en- nando Gabcira rccebcram seas imicos votos. ficando cm quinto lugar na pre- ma de screm os mais fanaticos. O tor-
trcvistados. 0 segundo colocado. o can- fcrencia dos torccdores. A estrela que cedor Celso dc Arruda Franca vota cm
didato do PT. Luis Inado Lula da Silva. Dono da maior torcida do Rio. o Fla- mais brilhou nesta torcida foi a dc Leo- Frcirc c considcra o clubc com "a cans
tcve 16 votos. Fernando Collor c Rober- mcngo e identiflcado como clubc popu- nc' Brizola, cscolhido por 38 dos 100 dos militantcs de csquerda que, ha"ffn»s;

¦ to Freire empataram no tcrctiro lugar, kit. ou seja, clubc do norfio. Entrc os torccdores entrcvistados. cspcram pela vitoria do pais, como os
Partl" com 8. seguidos por Afif Domingos. com torccdores brizolistas. Gilbcrto Andradc. Fernando Collor. com I5 votos, loi botafoguenses que, persistcntcmentc, e$-
Sport 7 que tambcm o cscolheu para governador scgundo colocado. scguido por Afif Do- pcraram anos polo campconato". Outro

Em comparatfo com as outros torn- do Rio cm 1982. usou o hino do clubc mingos com 11 c Roberto Frcirc com 10 dub?^S
rj das, os (lamcnguistas foram os que mais para demonsinir sua paixao pclo candi- votos. Em comparagao com as sj| |^0 precis;1 j,. um candidato coloridovotaram cm Lula os que menos date. vez Brizola. sentpre Brizola, das a do Botafogo a que mais sim de alguem que ponha o prcUMioram cm Fernando Collor dc Mclo. hei de ser votou cm Afir, Roberto Frcirc e Paulo

Tricolores nao 
'collorem' Onde 

o voto e facultativo

Apcsar de torccrcm pclo clubc mais res que Afif Domingos — nas ultimas A torcida do Vascoe a que menos da tambcm foi a que menos deu voTOT
colorido do Rio — com camisa e ban- scmanas, subindo nas pesquisas eleito- contribuir com votos na elcigao para pre- candidatos Roberto Freire, do PCB"
deira cm vcrmelho, vcrde e branco — rais entrc os classe A e B sidente. As raizes do time fazem com que e Lula, do PT. Mario Covas e Maluf
os nao fugiram a regra na rccebeu o menor numero de votos. 6. parte dos vascainos nao participe da cs- tambcm foram lembrados.
preferenda das quatro maiores ficando atras de Lula e Roberto Freire. colha dos candidatos. Dos 100 torcedo- Entrc os torccdores, muitas foram~a*das cariocas e deram a Leonel Brizola Miirio Covas tcve. no Fluminense. sua res entrcvistados, quatro deles eram de explicacocs para a escolha dos Candida-o maior numero de votos, 39. Fernando maior votagao. nacionalidade portuguesa tos. O torcedor e socio do clubc Jose*

os 
"torcedores 

do Huminen- 05 trico,ores tambcm foram os tor- no Rio, se com clubc. Lopes disse seu escolhido, Leonel
se, reccbcu apenas 14 votos e ficou com cedores mais indecisos. com 17 pessoas Sendo Portugueses, seu voto e facultati- Brizola, e igual ao Vasco por ser "idosqT
o segund'6 lugar. dcclarando ainda nao terem Candida- vo-. Entrc eleitores, Brizola mas com ideias modernas e pensamento.

A imagem aristocratica do time — t0- 0 torcedor Marcelo Cabral de Mo- [^a'0j votos2o, com. 35 votos, seguido para a frcnte". O cstudante Mauricio.
, que tem como simbolo a figura dc um rais lcmbrou que, na eleigao indireta bem de perto por Col or, com Ribeirocitoudoismotivosqueolevaratn

ca'rtola de fraque e chapeu — poderia para presidente da Republica, cm 1985, O terceiro colocado, Afif, teve 8 vo- a escolher Mario Covas. Primeiro, por
sugerir que candidatos com maioria jogadores do Fluminense apoiaram tos' Comparando os votos dos vascainos simpatia, e depois, porque observei
dc votos sociais mais Maluf. Mauricio Ferrao idcntificou seu com os das torcidas. foram clcs que silabas de seu sobrenome, inverti-,
altas fossem os mais votados peios torce- candidato. Afif. com o espirito do clubc: que deram a maior votapao para o candi- das, formam o nome do clubc do meu'
dores. Ao contrario. foi cntre "E o mais almofadinha". disse. dato do PRN. Fernando Collor. A torci-
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í Lei Orgânica

j Com o objetivo de recolher sugestões
] paia a elaboração da nova Lei Orgâ-
! nica do município, a Câmara dos Ve-
| readores do Rio abre o plenário para
i debates sobre a organização da admi-
! Distração municipal (hoje, das I8h às

2ih30), participação popular (ama-
nl)ã, das 9h às I2h), desenvolvimento
econômico-social e o plano diretor, a
política urbana c o meio ambiente
(Quarta, das 9h às I2h), e saúde e
educação (quinta, das 9h às I2h).
Participam representantes da prefei-
tura e de entidades civis.

fumaça negra

" ',forneçam esta semana as comemora-
. r<$ès dos 354 anos do Santuário Ma-' ;riano de Nossa Senhora da Penha,' ijue terá como ponto alto a missa"' solene do dia 1° de outubro, às lOh,r- .celebrada pelo cardeal-arcebispo do

_' ;lfcio de Janeiro, Dom Eugênio Sales.
il JIS'W8£M'*\ -í , ."• ¦ ' "'-v.. '¦ , ' • • • . '

•"Túneis
¦Mi.' ,

^fei °DER informa qaeoTánd'.,no> 
Rebo«ç«s «starí fechado ao

¦?blrifego hoje e amanhi 4o Rio
?n€oapti4o para a Lagoa «, em se»-" 'tido contrário, na quarta e quinta-

> feira. O Túnel Dois Irraios fe-'; 
^"cta hoje da Gávea para S4o Còn-

ulfí*o.t no sentido oposto, amanhi.
sM» interdições ocorrem das 23h ás

j ^<9h para serviços de limpeza, con-• ' servação e mamitençio dos siste-
'mas elétrico e telefônico e das abó-
-'badas.

Nâo pode ser vendido separadamente

^ 
Festa da Penha

cias Brizoj torciquatro maiores vence oras e a e opessoas ca a umaouve e

Será hoje á noite o lançamento oficial
j da Associação de Amigos do Centro

Cultural da Casa do Estudante Uni-
versitário. na Avenida Rui Barbosa.
762, Flamengo. O objetivo da entida-
dç c defender a manutenção desse
espaço cultural. Haverá apresenta-

; çoes de grupos musicais, teatrais c de
¦ d^nça c de poesia, além da apresenta-
! ção da exposição de foto-eolagens Oi

Prcsidertáàvcb e as Meninas do Bru-
sil, da artista plástica Solange Olívci-' ra.

Delegacia
i-CC

Na quarta-feira, ás lOh, o secretário
estadual de Policia Civil, Hélio Sabo-
ya, inaugura a Delegacia de Atendi-
mento do Aeroporto Internacional
do Rio de Janeiro, dentro das come-
morações da Semana do Policial. As
solcnidadcs se estendem de hoje até
domingo, com entrega de medalhas e" "diplomas, homenagens aos policiais
mortos, torneios esportivos e um de-

_ Jííltc sobre a nova Lei de Entorpccen-
,tes.

Ciênciau ..¦.
', De hoje até sexta-feira, a UFRJ pro-
i;¦ jbovc acontece a Semana de Debates
rCicntificos, com a realização de deba-

tes, conferências, shows musicais c de
(,r<tança, exibição de pára-quedistas c
-•.torneios esportivos. Na abertura, às
h! Wh. o vereador Chico Alencar (PT)
r/falara sobre saúde e educação. Havc-

rá ainda 50 cursos diversos abertos ao
(;,;público.
?uôd|

(;osme e Damiào
-. A-Sociedade dos Amigos da Rua da

/ Carioca distribuirá 12 mil saquinhos
• cie doces no Dia de São Cosme e São
Damiào, quarta-feira, às I Ih, no Lar-

i,ngo da Carioca. Comemorando a mes-
-c nja data, a partir das 9h, a Associa-
/•'ilçãb Nicolau Copérnico e o Planetário

i jda Gávea lançam o projeto Espaço
¦ MComunitário, tom demonstração de
t, tai chi chuan, oficina de arte, brinca-
.'Veleiras infantis e circenses, shows mu-
Valcais e dramatização da vida dos
offiSStos.
VJt'b

Cláudio Henrique

qeojogo fosse hoje,
Brizola seria escalado

por todas as principais
torcidas do Rio como ti-
tular da seleção presiden-
ciai. Em pesquisa infor-
mal realizada pelo
JORNAL DO BRASIL
— que entrevistou 100
torcedores de cada uma
das torcidas dos quatro
maiores clubes de futebol
da cidade —, Brizola foi o
mais votado entre llamen-
guistas, vascainos. tricolo-
res e botafoguenses. A

pesquisa foi feita em três

jogos: Botafogo e Fia-
mengo, no Maracanã (dia
20/9), e, ontem,
das Fluminense x
de Recife, no estádio ««;>
Laranjeiras, e Vasco * Ba-
hia, em Sào Januário.

Ainda de acordo com o
torcedor carioca, o candi-
dato que disputaria posi-
ção com Brizola no segun-
do turno de votações seria
Collor. No total de 400
pessoas entrevistadas, Bri-
zola ganhou de goleada,
com 162 votos, contra 64
de Collor. A torcida mais
bfizolista de todas foi a
flamenguista. Dos 100 ru-
bronegros entrevistados,
50 escolheram o candida-
to do PDT.

Foi também a torcida
do Flamengo a única em

que. Collor não conseguiu
ò segundo lugar. Se de-

pendesse dos flamenguis-
ias, quem ia para o segun-
do turno era Lula. Freire,
Afíf, Ulysses, Covas, Ma-

juf, Camargo e até Gabei-
ra também foram lembra-
dos, mas, como neste time
só há duas vagas, desta
Vez. ficariam no banco.

A; Fundação Estadual de Engenharia
do Meio Ambiente (Feema) promove
de. hoje até sexta-feira um seminário

i sobre medição de fumaça negra emiti-
! da por veículos a dicscl, na Rua Fon-
J seca Teles I2l, 15° andar, em São

CHstovão. O seminário tratará dos
efeitos da poluição do ar na saúde
htimana c do beneficio dos motores a

! gás natural, que já estão sendo insta-
J lados cm ônibus do Rio.
I

i Ponte aérea
t O jato executivo da British Acrospa-

ce, o 125-800, entra na briga pela
sucessão dos turboéliccs Electras II

; ria ponte aérea Rio—Sào Paulo. O
I avião será apresentado cm vôos de
\ demonstração amanhã e quarta-feira,
i ás 9h, no Aeroporto Santos Dumont.', Os Electra deverão ser substituídos
j cm seis meses pelos Boeings 737.

: Trânsito
As associações de moradores c esco-
Ias municipais da Barra da Tijuca
realizam amanhã, às 9h, na Avenida
das América, uma passeata rcivindi-

| cando da prefeitura c do Governo do
i Estado maior segurança no trânsito
| do bairro onde, segundo os morado-

rei, acontecem atropelamentos quase
todos os dias.

I
Cultura

Onde o voto é facultativo
A torcida do Vasco é a que menos vai

contribuir com votos na eleição para pre-
sidente. As raízes do time fazem com que
parte dos vascainos não participe da es-
colha dos candidatos. Dos 100 torcedo-
res entrevistados, quatro deles eram de
nacionalidade portuguesa — colônia
que, no Rio, se identifica com o clube.
Sendo portugueses, seu voto é facultati-
vo. Entre os eleitores, Brizola teve a
maior votoção, com 35 votos, seguido
bem de perto por Collor, com 27.

O terceiro colocado, Afif, teve 8 vo-
tos. Comparando os votos dos vascainos
com os das outras torcidas, foram eles
que deram a maior votação para o candi-
dato do PRN. Fernando Collor. A torci-

da também foi a que menos deu võTOT
aos candidatos Roberto Freire, do PCB:
e Lula, do PT. Mário Covas e MafiíC
também foram lembrados.

Entre os torcedores, muitas foramu*
explicações para a escolha dos candida-
tos. O torcedor e sócio do clube Jos?
Lopes disse que seu escolhido, LeoneT
Brizola, é igual ao Vasco por ser "idosoT
mas com idéias modernas e pensamento
para a frente". O estudante Mauriciol
Ribeiro citou dois motivos que o levaram
a escolher Mário Covas: "Primeiro, 

por
sua simpatia, e depois, porque observei*
que as sílabas de seu sobrenome, inverti)
das, formam o nome do clube do meu'
coração."

Flamengo e PDT até morrer A estrela não ajuda Lula
Mafuf. Ate Afonso Camargo foi lem-
brado por um alvinegro.

Há uma caractistica comum que in-
dentifica botafoguenses c brizolistas.
Tanto os torcedores do clube como os
eleitores do candidato carregam a fa-
ma de serem os mais fanáticos. O tor-
ccdor Celso de Arruda França vota cm
Freire c considera o clube com "a cará
dos militantes de esquerda que, há "anos;
esperam pela vitória do país, como òs
botafoguenses que, persistentemente, eje
peraram anos pelo campeonato". Outro
torcedor disse nâo votar em Colloilem
respeito á tradição de seu clube: "O Bra-
sil não precisa de um candidato coloridg
e sim de alguém'que ponha o preto-oo
branco." _lj

íplWi.
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teve o dobro de votos de Collor que.
surpreendentemente, ficou empatado
com Roberto Freire há meses, com
apenas I % dos votos, secundo as pesqui-
sas eleitorais. Foi também entre os ru-
bro-negrosque Ulysses Guimarães e Fer-
nando Gabeira receberam seus únicos
votos.

Dono da maior torcida do Rio. o Fia-
mengo e identificado como clube popu-
lar. ou seja, clube do porão. Entre os
torcedores brizolistas, Gilberto Andrade,
que também o escolheu para governador
do Rio cm 1982, usou o hino do clube
para demonstrar sua paixàú pelo candi-
dato: "Uma vez Brizola. sempre Brizolaj
Brizola eu sempre hei de ser."

A Estrela Solitária — símbolo do
Botafogo Futebol Clube — não foi mo-
tivo suficiente para atrair votos para o
candidato Luís Inácio Lula da Silva,
do PT, partido que também tem, como
insígnia, uma estrela. Lula recebeu 7
votos, ficando cm quinto lugar na pre-
fcrència dos torcedores. A estrela que
mais brilhou nesta tordda foi a de Lco-
nel Brizola, escolhido por 38 dos 100
torcedores entrevistados.

Fernando Collor. com 15 votos, foi o
segundo colocado, seguido por Afif Do-
mingos com 11 e Roberto Freire com 10
votos. Em comparação com as torci-
das rivais, a do Botafogo foi a que mais
votou em Afif, Roberto Freire e Paulo

Sc depender do resultado da enquète
feita na torcida rubro-negra, qualquer
bri/olista pode começar a defender seu
voto com velho jargão da gíria carioca:
No Brizola. voto eu c a metade da toreiila
do Flamengo. O candidato do PDT foi
escolhido por 50 dos 100 torcedores en-
trcústados. O segundo colocado, o can-
didato do PT, Luis Inádo Lula da Silva,
teve 16 votos. Fernando Collor e Rober-
to Freire empataram no terceiro lugar,
com 8, seguidos por Afif Domingos, com

Em comparação com as outras torci-
das, os fiamenguístas foram os que mais
votaram em Lula c os que menos vota-
ram cm Fernando Collor de Melo. Lula

Tricolores não 
'collorem'

Apesar de torcerem pelo clube mais
colorido do Rio — com camisa e ban-
deira cm vermelho, verde e branco —.
os tricolores não fugiram á regra na
preferência das quatro maiores torci-
das cariocas e deram a Leonel Brizola
o maior número de votos, 39. Fernando
Collor de Melo, apesar do nome que
identifica os torcedores do Fluminen-
se, recebeu apenas 14 votos e ficou com
o segundo lugar.

A imagem aristocrática do time —
que tem como símbolo a figura de um
cartola de fraque e chapéu — poderia
sugerir que os candidatos com maioria
de votos entre as classes sociais mais
altas fossem os mais votados pelos torce-
dores. Ao contrário, foi entre os tricolo-

res que Afif Domingos — nas últimas
semanas, subindo nas pesquisas eleito-
rais entre os eleitores classe A e B —
recebeu o menor número de votos. 6,
ficando atrás de Lula e Roberto Freire.
Mário Covas teve. no Fluminense, sua
maior votação.

Os tricolores também foram os tor-
cedores mais indecisos, com 17 pessoas
declarando ainda não terem candida-
to. O torcedor Marcelo Cabral de Mo-
rais lembrou que, na eleição indireta
para presidente da República, cm 1985,"os jogadores do Fluminense apoiaram
Maluf. Maurício Ferrão identificou seu
candidato, Afif. com o espírito do clubc:"É o mais almofadinha", disse.
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B Mhute—»...„u trsda da Barra. I.6J6. Wa E. Woco E. ^ I ' flSV
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SSL*"" dKZZM. Bealtngo: Firtnicia Capit6lio. Rua 2?J*5495' / JtA.> yX I
imm H*Mt—«•—1» Marechal<Soam Andrea. 282. Tel.: 331* ¦¦¦?!!?;,.,,„ ' I _ f£/ I l\ _
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# •
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22. *?T"-g •"!} Mfitr. Farmkit Mackenzie. Rua 2M0099 « 26^5827; Cattir: Chavriro I p^r ¦ .
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SXfM *i.zz:»—. Jacartpagui: Farmkia Carollo. Et- gr AfiW \i-i f V ]M £• *--• trada de Jacattpaiui. 7.912. Tel.: 392- D^fiBSSIS /Si « fag
^¦Oi^Krr Map I888(atilh). m d D*kg*da EsptckJ de Atrndi.
WWri^mm "2* — ~" !' Tttiw. Can Cranio. Rua Coode de WWVr Av. Prw.VariM. 1.248. •
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, A frente fria que eatá no Sul causando chuvaa,

começa a detlocar-ie para o Sudeste, onda, a partir
de hoje, deverá influeodar o tempo neav müo,
causando aumento de nebulosidade a instabilidade.
No resto do pais predomina bom tampo. Apenas

.alguns estados poderio ter chuvas ocasionais.

Horóscopo

ÁRIES
21 de março a 20 de abril
AI6 o inicio da tardo vale a pena evl-
tar situações do contrariedado e falta do
comunicação, sobretudo no torreno afetivo
o na vida profissional Fora isto. o dia
sogue de lorma encorajadora prodispon-
do-o a paliôes e exibicionismo!
TOURO
21 de abril a 20 de maio
Um dia quo acentuará sua ligação com o
passado e com a vida lamiliar, recordando-
se do desejos do passado e entrando em
-maiof-contato^om suas~pulsaç6esJnconai_-
cientes Roaçôes exaltadas dentro do Am-
bito ílomôstico Liderança
GÊMEOS
21 de maio a 20 de |unho
Inicia-se uma fase de maior criatividade e
autoconsciôncta. tornando vocô mais dra-
matico. atraonto e criativo, voltado para
promover sous talentos o se destacar atra-
vés da sua inteligência Temperamento
apaixonado e boêmio
CÂNCER
21 do junho a 21 de julho
Sobretudo os cancerianos nascidos no fim
do primeiro docanato vivem um momento
Importante do expansão e idealismo, mas
procisam desenvolver um maior discerni-
monto a lim de evitar aventuras desastra-
das ou lugas da roalidade
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
Com a lua transitando por Loâo reforçando
os prós o os conlras da sua personalidade,
vocô poderá viver momentos de inspiração
o romantismo ressaltando suas emoçõét
mconsciontes e seu lado sonhador Mafe
nâo abuse do narclsismo
VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Os aborrecimentos e tensões serão passar
geiros e nSo deverão estragar o seu dia. 0
período da manhá e o começo da tard*
carecem de maior atençAo a fim de suplar^
tar momentos de Indisposição e preguiça.
Evite a gula. ^
LIBRA '
23 de setombro a 22 de outubro
Um momento ideal para fazer planos •
longo prazo e buscar maior convívio corti
amigos, conselheiros e grupos que buscam
um mesmo Ideal O dia será genial se você
conseguir equilibrar bem seu Individual!^-
mo com o sonso comum.
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro 't
ê tempo de extroversão e buscar um
lugar ao sol. integrando seus planos pet-
soais sem negligenciar causas e ideais
que digam respeito a interesses mais po-
pulares e fraternos. Use e abuse da sua
popularidade hoje.
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
A predominância de planetas em signo»
fixos e cardinais está trazendo situações
de confronto e obstinação e seria ideal que
você iniciasse novos projetos baseados em
necessidades práticas para não extrapolar
demais. Cautela nas finanças.
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro
Por detrás do seu lado ranzinza e cal-
culista existe uma pessoa frágil e ca-
rente que quer ser aceita, acarinhada b
protegida. Mas a sua desconfiança e seu
lado defensivo ainda servem de escudo
para garantir suas defesas. Confie nos ou-
tros.
AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
Você pode disputar com as autoridades e
com as instituições e uma certa insatlsfa-
çâo interna pode ir para fora em forma de
rebeldia e irreverência. O dia ê importante
para você tentar conciliar divergências in-
ternas e externas.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
O pisciano se orgulhará multo de ser
visto hoje como uma pessoa útil, prestati-
va. eficiente e interessada na saúde dos
outros. Evite atitudes egocêntricas no cam-
po do trabalho que poderá dar bons frutos
hoje. Alergias.

CARLOS MAGNO

Parcialmente nublado, passando
a encoberto, instabilizando-sc no
período. Visibilidade de boa a
moderada. Ventos Norte/Sudoes-
te, de fracos a moderados, com
rajadas ocasionais. Temperatura
cm declineo. Máxima e mínima
de ontem: 38.8° em Bangu e 21.1
no Alto da Boa Vista.

LiiPrcamar:13hOI min/l. I
Baixa-mar:
05h59min/0.2
18h20min/0.4

Nascente: 05h40min
Ocuo: I7h49min
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Até 28/09
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Consumidor

jBtnadrinhos

Carlos da Silva

IMMtONTAM— t — clfcuntlânclu partlcularM. minúcia.: 11— dlflnidade de antigos príncipes alemães que se denominavam
alaitorM; 12 — cavaleiro alemAo a serviço da França, na Ida-
òa Média; aoldado da cavalaria armado de piatola. a soldo de um
chefe de guerra; 15 — um dos quinze Idiomas pertencentes ao
aagundo grupo d* família tIMto-OIrmâ. talado pala. tribos quevivam naquelas zonas; 14 — características de uma radlaçAo
eletromagnética visível de comprimento de onda situado num
pequeno intervalo de espectro eletromagnético, a qual de-
pende da intenaldade do fluxo luminoso e da composição espoc-
trai da luz. e provoca no observador uma sensação subjetiva
independente de condições espaciais ou temporais homogêneas;
15 — que importa grandes vantagens materiais ou riquezas; que
aufere grandea rendimentos; 17 — prendes com elos. seguras
cln as gavinhas (falando-se das viceiras ou das plantas rastei-
ras); 19 planta tirada do viveiro para plantaçAo definitiva; cavalos
descansados • colocados de distAncla em distAncia. para substi-
tuir os que vêm canssdos; local onde os animais folgados espe-
ram os que chegam cansados. 21 — canto típico do Tlrol e da
Suíça, que consiste na passaagem rápida da voz de falsete paraa voz de peito, e vice-versa, dança do Tirol. em andamento
moderado, compasso ternério. com o segundo tempo geralmentemais forte; 24 — tecido utilizado na confecção de peças de
vestuário e outras, executado A mAo com duas agulhas onde se
armam as malhas, de modo que o fio. passando de uma agulha
para a outra, permite a execuçAo de dois tipos de ponto quo

servem de base a grande variedade de padrões; 26—substAncia
gelatinosa obtida de certas algas asiAtlcas utilizada em bacterio-loflia. para a solidlficaçAo de maios de cultura è com taxativo;
preparado que substitui a gelatina de osso. am diversas aplica-
çôes Industriais; 27 — queixumes, lamentos; 28 — procriada,concebida. 30 -— aumentar de volume; fazer subir, promover; 32— símbolo da conjunçAo do principio masculino (togo) com o
feminino (recinto); susperflcie da prensa onde assenta o vlnhaço;
33 — nos teatros português e espanhol dos séculos XVI e XVII,
introduçAo ou prólogo de dramas e comédias destinado a captar
a simpatia e maior pariicipaçAo dos espectadores (pl.); cantigas
populsres em honra dos ssntos; 34 — diz-se da parte vegetal
cujos bordos sAo irregularmente recortadoa. como se tivessem
sido roldos.
VUmCAtS — 1 — parta proporcional calculada sobre uma
quantidade de 100 unidades; taxa; 2 — qualquer óleo ve-
getal; produto fabricado com azeite a destinado a evitar a azedia
do vinho; 3 — pessoa que faz retratos; sujeito reles, sem merecer
consideraçAo a alguém, 4 — governador de província ou
tribo numerosa (entre os Arsbes); forma de propriedade coletiva
da terra, outrora existente nas zonas rurais da Rússia. 5 — meio
elástico hipotético em que se propagariam as ondas ele-tromagnétícas. e cujas existência contradiz os resultados de
inúmeras experiênciss. já nAo sendo por Isso admitida pelasteorias físicas; 6 — trabalho de marinharia para unir os ca-
bos entre si. ligar os chicotes de um mesmo cabo ou prender um

cabo isolado a um ponto qualquer; símbolo complexo que integra
vérios sentidos importantes, todos relacionados com a idéia
central de conexAo cerrada; 7 — relativo A divindade que respon-
de a consultas e orienta o crente, 6 — aperitivo feito com
aguardente e um pouco de vermute; espiga chocha. vazia de
grAos, nuvem branca esgarçada. 9 — sufixo nominal latino queexpraaaa a Idéia da atawla|lu, lugar mttm caaoem «atalaie.10 — a porçAo fluida do sangue obtida após a coagulaçào dele;
antitoxina empregada para fina terapêuticos ou preventivos. 16que estê no lugar mais fundo, 18 — palavras que se
pospóe a uma citaçAo. para indicar que o texto original é bem
assim; 20 — aladas, guarnecidaa de asas; 22 — pede com
InstAncia; suplica, 23 —• certa formiga; mentira. 25 — antigadança da Irlanda popular no Brasil na primeira metade do séculoXIX; 29 — espirito Inferior que acompanha uma filha-de-santo; 31unidade de quantidade de eletricidade (no sistema electrostA-tico) Colaboração é» Or. NONO B«MO — «reagia

HOIIIZOMTAIS — lacase; vau; agapeta; am. novato, alb. anisi-
cos; doa; ar. cel; atro, acura; se. rochas; tingia; eo. catarata,asaro; asco.VDmCAIt — lanadas; agonotetas; caviar, apas. setia; etocra-cia; aal, umbela; ascua. erse. ornar; chata, ogro; ita. ogo; ca; as
CorroapomMnda parai Nua daa Folmetraa, ST apto. 4— Botafogo CCP >2.270.

Serviço

Comissão de Defesa do Consu•
midor (Câmara Municipal do Rio de Ja-
neiro): Praça Floriano, s/n", sala 201,
Cinelândia. Tel.: 292-4141, ramais 365 e
364, e 262-7638 (direta), horário de 10 às
I6h.

Secretaria Municipal de Saúde (De-
partamento Geral de Fiscalização Sa-
nitária): Rua Afonso Cavalcanti, 455, 6o
andar. Cidade Nova. Tel.: 273-6117, ra-
mal 2280, e 293-4595 (direto). 24 ho-
ras.

. Sumb: Av. Franklin Rootevdt, 39,2°
andar, Centro. Tel.: 191 a 262-0198. .

BsfrfTelefonee úteis
WÊÊTpõikia: 190: Dtftsa CM 199;

Água e esgoto: 193; Corpo 6 Bombeiror.
193; <7árJ97; ba t forçar. 196

ffl
IESZ3S

flamengo- Farmkia Ftamen-
ao, Praia do Flamenio. 224. Tel,: 2t3-
1548 (até Ih).

Ltbbn: Farmácia Piauí, Av. Ataulfo
de Paiva, 1.283. Tal.: 274-7322 (dia e
noite).

Copacabana: Farmácia Piaui. Rua Ba-
riu Ribeiro. 646. Tel.: 2)3-7443 (dia e
noite).

iam da Tljuctr. Farmácia Piaui. Ea*
trada da Barra. 1.636. loja E. bloco E.
An Center. Tel.: 3994322 (dia e noite).

Cauaihira: Farmácia Ma*. Rua &
dónio Pais. 19. Tel.: 269-6448 (dia a
noite).

Realengo; Farmácia Capitólio, Rua
Marechal-Soaret Andréa,-282. Tel.: 331*
6900 (dia e noite).

Bonmeutr. Farmácia Vitória. Praça
das Naçóes, 160. Tel.: 260-6346 (até
2lh)

Miler: Farmácia Mackentie. Rua
Dias da Cruz. 616. Tel.; 394-6930 (dia e
noite).

Jacortpagui: Farmácia Carollo. Es-
trada de Jacarepis|uá. 7.912. Tel.: 392-
1888 (ati Ih). ,

Tinta1. Cata Granado. Rua Conde de
Bonfim. 300-A. Tel.: 228-2880 e 228-
J223 (dia e noite).

BJ^Emergênciaa:
mA 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: Clinica
Bambina, Rua Bambina, 56. Tel.: 286-
0662.

Urgências pediátricas — Botafogo:
Urpe. Av. Pasteur, 72. Tel.: 295-í 195);
Ipanema: Urgil. Rua Barão da Torre.
538. Tel.: 287-6399.

Uratnciaa ortopédicas — Ltblon: Co-
trauma, Av, AtauSfb de Paiva, 333. 2*
andar. Tel,: 2944080.

Otorrinolarinaolofia — Copacabana:
Cota, Rua Tonafcro.T32. Tel.: 2364333.

OfUlmolocia — Ipanema: Clinica de
Olhoe Ipanema, Rua Visconde di Pi*
rijá.4l4Tsala 311. Tel.: 247-0892.

Psiquiatria — Botafogo: Serviço de
Uritncia Psiquiátrica do Rio de Janeiro,
Rua Paulino Fernandes. 78. Tel.: 342-

Prontos-socorros dentários — Copa•
cabma: Clinica Dr. Barroso, Rua Santa
Clara. 113. sala 408. Tel.: 235-7469;
Tijuca-. Centro Especializado de Odonto-
kwa, Rua Conda de Bonfim, 664. Tel.j

4797.

lebeqm
SAo Cristóvão: Auto-socorro

¦elhoTRua Sá Freire. 127. Tel.: 380-
9079; Rio Comprido: Auto-socorro Gafa»
nhota Rua Aristidea Lobo, 136. Tèt.:
273-3493.

Quviro
Vk Lobo: Trancauto Central

de Atendimento. Av. Vicente de Carva-
lho. 270. loja B. Tel.: 391-0770.391-1360.
288-2099 e 268-3827; Cateie: Chaveiro
Império. Rua Coma Dutra. 76. Tel.:
245-5860.265-8444 e 285-7443.

^ l Dekg/tcia lDelepecia Especial de Atendi-
menio Mulher.'**. Prss. Varyas, 1.248.
3* andar, Centro. TeL: 223-1366. ramais

1194, 195 e 137, e 233-0008 (direto).

Cruzadas

Cláudio Paiva
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do Flu na liderança
Olavo Rufino

11ii voando. No intervalo,
rocuiou acordar algitns jo-
o Fluminense voltou mais

s sete, Vânder Luis, a maior
impo, mandou uma bola 110

Rafael tirou. "Precisamos

nm> contra-ataque; ele tem
mortal", reclamava o iéc-
indo o jogo com muita
1 Fluminense voltou a ani-
¦ida a quatro minutos do
/ grande jogada pela direi-
Rafael rebateu c Vânder

ou a falha do goleiro para

s pontos e nos livramos da
partimos para o próximo
içdicaçào desses jogadores
sc eu não acreditasse neles
aqui", desabafava Procó-
-lia do estádio, só ouvia-se
'o timinho é líder

Hi1 ard • Pinto; Lh- hk Itank-H.
ar; iHIuaUIo). ViU>r e Van-
ianx'lo Hcjirhjuo. Careoa M jo

. *.!. Tfciiico: 1': l".•

\{. • 1; ' Marvlo AlTiarai »• d-.i\o
>n;. Amauri, I«opt*K p N*v.<

.1 . } . - Twmco: ):• 1

KfDiii N<"?i Publico1: ' PU > C»rtftr» amarc
a, Rafaol. Amauri.c BarKosa Col*
,vj. Vunilor Lute. aos 10 minutes. No
1.jis. .i"r* 11 mlnutoh
peaapsg «. ¦ 1—mb——

O nome do jogo
idoso, passa o jogo inteiro
etida e, quando teve chance.

rique ^ * Nao coiivvjih
lisa. mas mostrou um 1 raça
ie lhe rendeu muitos aplaU-
ores
Nmuuem percebeu que esta-
o. Tem como atenuante o
gado isolado e poucas vezes
ate ele,
* Jogou pouco tempo,
o lance do segundo gol

\ correria de sempre
desafogo do mçio-eampo.

\oio an Kio para ptrder de
nto que não foi a frente apus

gol. ()s melhores do time foram
I, com uma grande defesa no
apesar da falha num dos gols. e

rcio, sempre muito firme, tanto
pelo alto. Na frente, apenas

alguma habilidade.

C.arcca (')) <• Mareio ('-) erraram mais ipie areis que acertaram C.areeu perdeu pois »• Mareio Jez pênalti

Os lances do jogo' TRAVE

Jogo truncado
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\ aluirr < íestaca uilião do time O

116 47
lotul foi nuiitò trune.uio
no meio-campo. como
. *\ 1 <-> f" t 'H ¦' P.HTMiTP ele

Artilheiro do time com três pois. o
méío-campo Vânder Luis começa .1
transforma: -se no idolo tricolor.
Após o jogo, cie toi o mais procurado
por torccuóres e imprensa, e. seguro.
: quês: io de dizer que o clássico
com o Vasco nao será mais difícil do
que os outros jogos: 

"A cada jogo
aprendemos um poueo e esta uniáo e
tjuc nos leva às vitorias. Quanto ao
Vasco, não tem essa de teste, F; um
iogo c.•!•.!•< outro ou ilquer porque sei
que eles nos respeitam', bem como nós
a 1 les '

Yander Luís não se considera o
melhor do lime. nem o Fluminense o
melhor tio campeonato "Se há algo
que nos diferencia dps > utros times e
a uni fio e o respeito .10 técnico. Co-
mo o méio-campo. também Lucas es-
tava e.xultante cóm .t vitoria e a lide-
rança I nà 1 perdeu a chance de
alfinetar seu ex-clube e próximo ad-
vcrsârio: "F.sta semana será muito
alegre porque vou (reinar como min-
ca I uina questão de honra vencer o
Vasco e mostrar que eles fizerai; um
péssimo negocio me vendendo por

NtV.S 150 mil e comprando um late-
ral por NC/S 1.2 milhão,"

O técnico Procópio viajou ontem
mesmo para Belo llon/onte — foi
wsitar o filho que operou os doi-
olhos — e só retorna quarta-feira a
tarde Minha preocup.icào era não
cair para o hexagonal do morte \ sta-
mos chegando Ia. Mas temos que nos
cuidar com o Vasco, um jogo dificili-
mo " O centroavante llelio. que não
jogou ontem deudo a uma contraiu-
ra na coxa direita, so deve voltar a
treinar na quinta-feira (R <• )

desarmes, 334 no total. O Sport
foi mais eficiente nesse aspecto,
porque dos 1(>3 desarmes, com-
pieiou (prosseguiu .1 jogada a seu
favor) cm 116 e errou 47. O Mu-
mine 11 se desarmou mais (1 1).
mas com menos acertos que o
Sport (.116 a 102), e mais erros
ie») a -Ti O meu ^ampo I mx's.
do Sport, foi o mais eficiente rio
desarme, obstruindo 37 jogadas
adversárias (24 certos e 13 erra-
dos). Entre os tricolores, Edgar
!oi ,« melhor 25 desynes. 19
certos e seis errados

Itismarck fez os gph 
'do 

I asro. comprnsarido us constants falhas da dejesa
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Bahia
c«rta* | «rrada»

4 | 9

0\ 
asco jogou em casa. ficou

tom a bola mais tempo que
o adversário 27 contra 20 mi-
nutos e mesmo assim foi um
time bem menos objetivo que o
Bahia Chutou apenas IO bolas a
col — contra 13 dos baianos
tez apenas quatro lançamentos e
teu menos escanteios a favor 4
conir • > dos baianos, mais perigo-
sos que" os cariocas. O goleiro
Vacio !oi exigido 2! ve/es. con-
tr.: 19 de Ronaldo Portanto, os
defeitos do Vasco não se limita-
ram apenas a delesa

Bahia CflJ« i77Tia«» c.rljl •"«»«

152 78 73 45 1

vasco

>o z a d
amente

\ ^ -

ELHORES MOMENTOS.
(74-1746 « 5aa-1400

assificados
casiõo no lugar certo.

m e Charles rouba festa vascaína
Carlos Mesquita

l^rohlcmas por
toda a e(|uipe

Nelsinho e a diretoria do Vasco
descobriram, ontem, que a instabili-
dade d* tinte i .io se deve .numas a
fragilidade dos zagueiros I icou a
certe/a de aue a presença de Bèbeto
no ataque e imprescindível, além da
necessidade le a euém com maior ex-
pertencia na frente lua Mais che-
eou-s. .: li nciusão que alguns joga-
dores nao \ào bem das pernas.

Ikbeio ainda corre o risco de nao
estrear no Rio sequer n proximo do-
mingo contra o I luminensc. tio Ma-
rac.mà O atacante será submetido a
uma ultra-sonografia hoje pela ina-
nhà. no Hospital Samaritano. a tini
de constatar a eliminação do hemato-
ma na coxa direita So no t;m da
semana iremos deimir sua escala-
çào", avaiiou o médico (Jóvis Mu-
nt oz.

\ contratação de I ita deve ser te-
chada amanhã, após encontro entre
Burico MiramJa e d ngentes si.• Pes-
cara, que ficaram de virão Brasil, em
companhia do n gador I ita vem em
definitivo as cilras ainda nao to-
ram divulgadas , com o \ asco
comprometido a ceder passe de Nora-
to ou \ vinho no próximvs ano Se
houver tempo suficiente o atacante
da seleção brasileira voltara at> \ asco
contra o I luminense

Cs lances do jogo
TRAVE

Muitos defeitos
FINALIZAÇÕES

Acácio 9 — Irreconhecível Largou
bolai fáceis e terminou de comprome-
ter sua atuação com a rebatida no
segundo g'>l de Charles
Ma/inho I evou várias bolas
nas costas, mas assim mesmo foi um
ios poucos a criar algumas jogadas
indo luais no ataque
Célio • Péssimo Ábusu do direito
de ¦ rrar passesNInrc<> \urelio * lambem e ruim.
mas pelo menos ontem íoi melhor
que i> ciHpanheiro de delesa. 11 H111-'• à vheg,. a ser grandè vantagem

C assio ** — Entrou numa logueira
I ste\e no mesmo nivel de Ma/mho
/c do Garmo * - Limitou-se á mar-
cação na entrada da área c mais na-
da
Vndrade * Alguns toques de ciei-
to e um bom lançamento
lltiiadeiro * — I lento e geralmente
atrasa as jonadas de ataque
Blsmarck ** — No primeiro tempo.
totalmente onuss(* N»» tinal. avançou
mais e mostrou que não 'stuma pet-
der gols laceis .
Vivinho • — I: irritante a forma

como consegue se atrapalhar com as
próprias pernas I',>r acredita ser
melhor do que e realmente e sempre
insiste no drible a mais
Anderson * — Muita boa vontade e
correria

O Bahia mostrou um tinu infiriur
ao que se sagrou campeio hrasileiro no
ano passado. \ defesa e limitada. "
nu io-eanip<i perdeu o hrilh" com a sai-
da prematura dt Paulo Rodrigues aus
10 minutos e o ataque >i»e do oportu-
nisníu de ( harles. destaque nu jogo di
ontem com dois gnls.

Cotações: + * ? * excepcional *** ótimo ** bom * regular O péssimo

i marcar e ialhava constantemen-
direi'-

tempo, o Vas^o lutou um pouco
acert i algumas jogadas indiví-

i já complicava o Bahia, também
's zagueiros João Marcelo e C lau-
ia raça. com muita coragem, ntas
técnica. O lateral Maílson era o
Não acertava um lance. Chegava

ava perdido No entanto o \'asco
.a pelo meiii, onde estas a mais

inutos. Chatles tentou um drible
ássio e s-ifreu pí-nalt: O atacante

I a 0 A torcida começou a gritar
iritou durante nove minutos, ate
pos uma bonita jogada de Mazi-

k empatou. Sorato e William. que
^uecendo, continuaralti e>s exerci-
nutos depois. C ássio escapou pela
orou Mailson e cruzou. Bismarck
resultado parecia definitivo. Puro
s falha da Jcilsa até Acacio se

e Charles empatou Resultado j
jefesa do \ asco.

aci.i MiiJlaho. C^lio. Murvo Aurflio «•
• a«.; Ciimo* Atutrftrte Holwletro (WU-
f-miin k Vivir.ho i.SorHto>'e Anderwon

Maiis-n Mari-elo. Clau.ltr
imitn, Paulo llodrfKuea (WaKner), Luis
Oil o Da SUva; Charles e Marqulnhofe

)vr: IhIo Macedo
luario Rendu CZi 62 430,00. Publico
leu ScAtola Ainareloa Stan"
»it Mailson, JoAo Marcelu l-vi»f Fvr-
.a Oola no w'K'urulo tempo, Charlos ao«

c Bismarck aos 24 «• 2tj mlnuum
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A Semana

I .ei Orgânica

Com o objetivo de recolher sugestões
pata a elaboração da nova 1 ei Orgà-
nica do município, a Câmara dos Ve-
rsaclpres do Rio abre o plenário para
ilebates sobre a organização da admi-
ntsiração municipal (boje, das I Mi ás
21h3(l), participação popular (ama-
nhà, das 9h as 121t), desctnohimenlo
econõmico-sociaí e o plano diretor, a
política urbana e o meio ambiente
(Quarta, das 9h às IZhi. e saúde e
educação (quinta, das 9b as I2h).
Participam representantes da prefei-
turu e de entidades civis

Fumaça negra

A I undaçào listadual de 1 ngenharta
do Meio Ambiente (Peema) promove
de hoje até sexta-feira um seminário
sobre medição de fumaça negra emiti-
da por veiculòs a iíiescl. na Rua I on-
seca Teles 121, 15" andar, em Suo
Cnstovào. d Seminário trat.ua dos
efeitos da poluição «.!>> ar na saude
hüinana o do benehcto dos motores a
gás nattiral, que |á estão sendo insta-
lados em ônibus do Rio

Ponte aérea
O jato executivo d i British \e: '-pa-
ce. o 125-SW. crua na briga pela
sucessão dos turboélices l-leetrás II
na ponte aérea Ri < Sao Paulo O
avião ser a apresentado cm vôos de
demonstração acanha e quarta-feira
ás9h, no Aeroporto Santos Dumont.
Os Flectra deverão ser substituídos
em >v",> mc«S 5

Trânsito
As associações de moradores e e>co-
Ias municipais da Barra '.ia hiu.a
realizam amanhã, às 9h, na A vertida
das Vmérica. uma pa>se. t • teiv.s •.! -
cando da prefeitin •. e do Governo do
Estado maior segurança no trânsito
do bairro onde, segundo os morado-
res. acontecem atropelamentos *.juase
todos os dias

Cultura
Será hoje á noite o lançamento oficial
iia Associação de Amigos do C entro
Cultürai ,:.t Casa do I ' mie Um-
versitáno, na Avenida Rui Barbosa.
762. Flamengo. 0 objetivo da entida-
de e detemícr a manutenção desse
espaçi» cultura1 !l .•ei.. .;¦"re• nt.:
,òeS de , 'up > lüMC.i,- :eatra.- e oc
dqnça e li.- p -c-í.i alem da apre-ei 'a-
çj. d •. .oposiçãode foto-colagens Os
Pri suú . i Vi ¦ .w Hrii-
sii dil si.t : .isllvSoi ;:..!C ' ' l\C»-
ra.

Delegacia

Na u jaria-ícira, vis Í0h, o secretario
estadual dc Policia C iwl. üelio Sabo*
u. inaugura .1 Dcíeeacia de Atendi-
niento do Aeroporto Internacional
õt> Rio o-' í.hicü ' ¦ tro d,o voroe-
moraçòes da Semana do Policial. As
solcnidades se estendem de hoje ate
d nt v" enUtde • edall e
diplo" -o homenagens ,t>-> policiais
li,.t 'icios esp.'fr.os e un'. de-
.tale sobie a nova Lei de Entorpeceu-

Ciência
[X- hoic ale v:\la-lesia, a 1 I RJ pro-
jnove acontece a Semana de Debates
(.'ientificos, com a realização de deba-
tes. conferências, shows musicais e de
dança, exibição de para-quedistas e
tprneios esportivos Na abertura, a
lOh. o vereador Chico Alencar tl'11
filiará sobre saúde e educação Ha\e-
rá ainda 5o cursos diversos abertos ao
público

Cosme e Damião
A Sociedade dos Amigos da Rua da
Carioca distribuirá 12 mil saquinhos
de doces no Dia de Sao ( osme e Sao
Damião. quarta-feira, as 11 h. no Lar-
go da Carioca Comemorando a nies-
ma data. a partir das 9h. a Associa-
çüo Nieolau Copérnico e o Planetário
da Gávea lançam o piojeto I spaço
Comunitário, Com demonstração de
Lu chi chuan ' li. na de arte. brinca-

¦ deiras infantis e circenses, shows mu-
sicais e dramatização da sida do-
santos

Festa da Penha
Começam esta sem. ¦ t is u n
(,5c*- tios 354 a;i"s do San':..»: Ma-
riano ,!e Nossa Senhora da IVnha
que lera como ponto ii!" a niNia
solene ,í ' dia ! de ¦ »utts |nh
celebrada pelo cardeal-arcebispo do
Rio de Janeiro. Dom Fugênio Sales

Túneis

O Dl K informa qm o 1 únel
Reboliças estila fi-chadn ao

trafego hoje e amanhã do Rio
( ompridt» para a I atoa e. em nn-
tido contrário, na (puna ( quinta-
frir« O Túnel Dois Irmãos fe-
ch» hcjt- da (,a>ta para São ( nn-
rado e no sentido oposto, amanhã.
As interdições ocorrem das i.Vi às
Sh par i serdços de limpe/a, con-
ser» ação e nunuiinçào dos sisti-
mas elétrico t telefônico e das ahu-
liadas

Como o torcedor carioca

KKr " •'¦ WBJ—W* J * .j»~ f jH
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JB oure 100 pessoas de aula uma ilcis ijuatw_ imioves_ torcidas e Brizola é o vencedor

Cláudio Ih iitiijuc

(Ç* c o jogo losse hoje,
Brizola seria escalado

por todas as principais
torcidas do Rio como li-
lular cia seleção presiden-
ciai. I in pesquisa infor-
mal realizada pelo
J0RN \L DO BR\SI1.

que entrevistou 100 •

torcedores de cada uma
das torcidas dos quatro
maiores clubes de futebol
da cidade . Brizola foi o
mais votado entre llamen-
guislas vascainos. tricolo-
res e botafoguenses. A

pesquisa foi feita cm três

jogos: Botafogo e Ma-
mengo, no Maracanã (dia
20 9), e, ontem, nas parti-
das Fluminense v Sport
de Recife, no estádio das
Laranjeiras, e \ asco v Ba-
hia, em São Januário.

Ainda de acordo com o
torcedor carioca, o candi-
dato que disputaria posi-
çào com Brizola no segun-
do turno de votações seria
Collor. No tolal de 400
pessoas entrevistadas. Bri-
zola ganhou de goleada,
com 162 votos, contra 64
de Collor. A torcida mais
brizolista de todas foi a
flartíenguista. Dos 100 ru-
bronegros entrevistados,
50 escolheram o candida-
todo PDT.

Foi também a torcida
do I lamengo a única em

que Collor não conseguiu
(i segundo lugar. Sc de-

pendesse dos flamenguis-
tas. quem ia para o segun-
do turno era I ula. 1- reire,
\fif, 1 lysses. Covas. Ma
lul. Camargo e até (iabei-
ra também foram lembra-
dos. mas. como neste time

. só há duas vaga-, deM t
UV fitariam n ' ha': ¦

mmm

Candidíito
Brizola
Lula
Coiloc
Freire
Afif
Ulysae»
Gabcirn
Indccinos
Nulos

votoa
50
16

0
8
7
1
1
6
3

Candidato votos
?rizola 3 8
Collor -t 5
Aflf 1 1
Freiro 1 O
Lula '7
Maluf <4
Covns 2
Camargo "I
indccisos 1 "J
nulo» "I

Flameiiízo e ate morrer A estrela não ajuda Lula

Sc depçn-ler do res.:: i.: > via > n :¦• t<
'cita na !..ieni,t iii^i.vticgta. qualquer"ii/o!:-;: pode v.omecJr a defender seu
vi: > . mi velho jargão dá giri i carioca':
íVi) BrtnL ¦ :dlia - »;.';«/« i/j l"nhlu
da rhinwnvo. O candidato do l}l)I loi
escolhido por 50 dos l"> torcedores en-
ircvistados 0 segundo colocado, o can-
didáto do PT, Luís Inácio Lula da Silvai
lc\e !< ¦ 'to I ernando Collor e Rober-
Io Freire empataram no terceiro luear.
com 8, seguidos por Afif Domingos, com

llm comi •.•.. s • com as outras toici-
dl OS flaiueiieuistàs I íam os que ma s
votaram em l.:.'a e nsque menos vota-
rani em 1'ernando Collor de Melo. Lula

teve o dobro de v ios de ( ollor que.
surpreendentemente, ficou empatado
com Roberto Freire • ha meses, com
apenas 1 °o dos \olos, scuundo as pcsqui-
vis eleitoiais. I oi também entre os ru-
brp-negros que Ulysses Guimarães e l er-
liando tiabeira rivcbCram sctis únicos
votos

Dono da maior torcida do Rio. o Fia-
mengo e identificado como clube popu-
lar, ou seja. clube tio povão. Filtre os
torcedores bri/olistas, Gilberto Andrade,
L)ne também o escolheu paru governador
do Rio em 1 *>S2. usou o hino do unhe
para demonstrai sua paixão pelo candi-
dato "l nu: k: Bh:ola i/ctmpre Bri;alu
Bfizolu tu st " r.'r< tu : tk si r

A F,st rela Solitária — símbolo do
Botafogo Futebol Clube — não foi mo-
tivo suficiente para atrair votos para o
candidato 1 uís Inácio 1 ula ela Silva,
do PT. partido que também tem. como
insígnia, uma estrela 1 ula recebeu
votos, ficando em quinto lugar na pre-
ferência dos torcedores N estrela que
mais brilhou nesta torcida loi .t de Leo-
nel Brizola. escolhido por 3K dos KM!
torcedores entrévistadi1 -

I erhando Collor. com 15 votos, loi o
segundo coKxado. seguido por \!i! Do-
mmços com ! I c Robcrlo I reire com 10
vnt.is I m comparação com as torci-
das rivais, a do Hotalogo loi a c|ue mais

v i."a em Mif. Roberto I reire e Paulo

Matjf \tc Mi>nso ( amargo t ~i lem-
bradt> por um aK*thegro

Ha uma c.iractistica com tini que in-
dentifica botai oguenses c hrÍ7olistas.

1 anto os torcedores do cluix* como os
eleitores do candidato carregam a la-
ma ae serem os rn.us fanáticos <> tor-
ccdor Celso de Arruda França vota eni
Freire e considera o clube com "a cara
dos militantes dc esquerda que, ha nno^,
esperam pela vitória do pais. como os
botafoguenses que. persistentemente, es-
peraram anos pelo campeonato Outro
torcedor disse nao \'otar em Collor ein
respeito a tradição de seu clube "(* Bra-
sil não precisa cie um candidato coiorido
c sim de alguém que ponha o prelo no
branco "

Candidato

Brizola
Collor
Lula
Freire
Afif
Covas
Maluf
Indeciso»

voto»

39
14

8
8
6
5
3

1 7

Candidato
Brizola
Collor
Afif
Lula
Covas
Freire
Maluf
Indecisos
Mulos
Estrangeiros

votos
35
2"7

8
S

3
1

1 1
2
4

Tricolores não 
"collorem Onde o voto é facultativo

\pcsai de lóreetetii pelo clube mais
v lerido do Rio com camisa e ban-

i.i cm -.. rmellio. v ide c niancó
tricoloie^ i io lni'iram a regra na

preferência das quatro maiores lorci.-^
das cariocas c deram a Leonel l)ri/ol.i
o maior numero <ie \otos. 3^- I ornando
Collor de Melo. apesar do nome que
identifica os torcedores do I luminei)-
st\ recebeu apenas M votos e ficou com
o v ¦ ¦ ' ¦¦ lia'.n

\ imagem arístocratica ilo time
I,. i'. mo >i:::'s!¦¦ a f.eur i de nu

. !; Iraque e bjphi poderia
si., m ., ui' iln! ito» ioni mau ri i
dc v k s entre a** classes stxiais mais

¦ ,ss t", - - h tis s.>tihl»s pc!( >s loia-
d '. • \ > contrario. !o> ai ire o> ifieolo*

res que Afif Domingos — ntis últimas
semanas, subindo nas pesquisas eleito-
rais entre os eleitores classe \ e H
recebeu o menor número de sol"-.. 6.
ficando atrás de Lula e Roberto Freire;
M .rio ( ovas teve. n » I luminense sua
maior votação

< )s tricolores tarnlvm foram os lor-
cedor.'- mais indecisos, som 17 pessoas
declarando ainda não terem candida-
to i) torcedõi Mareei j t abral di Mo-
:.os iB-.hrpu que ; i el são n direta
para presidente da Republi. i, em l«í85

os |oi.-adHes do I lunBense apoiárani
Maiui" Maurkio I errão ideiililicòu seu
candidato Mil, com espirito do cinív"li o mais almofadinha". dis\e ' '

\ torcida do \ asco e a que menos vai
contribuir com votos na eleição para pre-
sidente \s r.iizes do time fazem com que
parte dos vascainos não participe da es-
collui dos candidatos. Dos IOO torccdo-
res entrevistados, quatro deles eram de
nacionalidade portuguesa colônia
que. no Rio. se identifica com o clube
Sendo portugueses, seu \oto e faeullaU-
Yo r.ntre os eleitores, Brizola teve a
maior votoçào. com 35 votos, seguido
bem de perto por t ollor. com -

O terceiro colocado, Afif. teve 8 vo-
tos. < ¦ mparando os -.otos dos vascainos
com os das outras torcidas, foram eles

que deram a maior uv icão para o candi
da'" do l'RN Fernando Collcir V.totci-

da também foi a que menos ueu votõli
aos candidatos Roberto Freire, do PCB.
e Lula. do l: M ário Covas e Maluf
também loram lembrados

I ntre os torcedores, muitas foram as
explicações par vi a escolha dos candida-
tos. O torcedor e sócio do clube Jo^ò*
Lopes disse que seu escolhido. Leonel
Brizola, c igual ao \ ascò por ser "idoscu
mas com idéias modernas e pensamento,
para a frente O estudante Maurício»
Ribeiro citou doi- motivos que o levaram
a escolher Mário Covas: "Primeiro, por
-ua simpatia, e depois, porque observei
que as sílabas de seu sobrenome, inverti-,
da-', formam o nome do clube do meu
co raça o "

I D 1
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Tempo Serviço

[3I32mZ3IX3Hnra
Parcialmente nílhlado» passando
a encoberto, instabili/amlo-se no
período Visibilidade de boa a
moderada. \ ento?» Norte Sudoes-
te. de fracos .1 moderados, com
rajadas ocasionais Temperatura
cm declineo Máximâ e mínima
de ontem: 38.8" em Bangu e 21.1
no Alto da Boa Vista.

IV-lHUt1 thOlmin 1 I
Baivj-mar05h5'>min " 2
ISh20mín;r' 4
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KO pie nubiadi»

Min
22 *>

A frente fria que está no Sul causando chuvas,
começa a deslocar-se para o Sudeste, onde, a partir
de hoje, deverá influenciar o tempo nessa região,
causando aumento de nebulosidade e instabilidade.
No resto do país predomina bom tempo. Apenas

.alguns estados poderão ter chuvas ocasionais.

At nublado •AM nuhlado  32 23 5
RR nublado 34 0
PA nublado 22.0
AF nublado 33 23 I
MA nublado
PI nublado
CE nuhlado 31.7.. .23 2
RN nublado
PB nublado 30 6
Pt nublado 29*1 22 5
Al. nublado  285 .19.7
SE nublado 2& .214
BA nublado 27 2* 2
MG pic nublado 312 17 2
ES daro  ... . 32 19 2
SP pic nublado 31 20 2
PR nublado 23 14.6
SC nublado 20 19 4
RS nublado ..... .17 8,114
DP nublado  29 16 7
MS nublado
MT nublado .
GO nublado

2K 7..
3? 3
34 4
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Amitcrdl nublado 19 13
Awunffto
Alrna» claro 2* T
IWrlim nublado 20 K
Bogota claro IK 3
B<»on
Hrtnrlat nublado II
Ht*no* Aim dato
Caracal claro
Grnrbra nublado 19 13
Ha«ana
U Pai
Lima claro 24 16
Llaboa claro 2V !l>
lyvndrw nublado 21 15
Uh AnjfW* nublado 29 17
Madrl claro 30 13NWtico nublado *4 !•>
Miami chuvo»o >0 25
Mootnidii nublado 6
Mmcou claro 21 6Nn*» torqw claro
Part* claro 20 *Roma claro 29 13
Santiago nublado 16 4
Toquio claro 24 I*Vtcna nublado 22 14
V* aihmjton
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Consumidor

• --f.' , Cohussào de De lesa ilo Consu-
midor, (Câmara Municipal do Rio de Ja-
neiro): Praça Florianij, s n°. sala 201.
Cinelândia Tel.: 292-4141, ramais 365 e
364. e 262-7(i38 (direto), horário de ll) às

1 Mi
Secretaria Municipal de Saudt iDe-

parlamento Geral de l iscalizaçao Sa-
nitária) Kna Afonso Cavalcanti. 455. 6o
andar, Cidadé Nova lei 2^3-611 . ra-
mal 2280, e 293-4595 (direto). 24 ho-
riiS

üunab: Av. Franklin Roosevell, 39, 2"
andar, Ceniro. Tel.: 198 e 262-0198.

Telefone» úteis

Policia 190; Defesa Civil: 199;
Água e esgoto'. 195; Corpo de Bombeiros'.
193; Gás: 197; Lu: e força: 196

Si^^Emerçências;
JÍ Prontos-socorros cardíacos -

m

Farmácias
Flamengo Farmácia Flamen-

go, Praia do f lamengo. 224. Tel.: 285-
1548 (ate Ih).

Leblon: Farmácia Piatii. Av. Ataulfo
de Paiva, 1.283. Tel.. 274-7322 (dia e
noite).

Copacabana: Farmácia Piaui. Rua Ba-
rata Ribeiro. 64b. Tel. 255*7445 (dia e
noite).

Barra da Tijuco Farmácia Piauí. Es-
trada da Barra. 1.636, loja F_. bloco E,
Art Ccntcr Tel : 399-8322 (dia e noite).

Cascadura: Farmácia Mav Rua Si-
dónio Pais. 19 Tel 269-6448 (dia e
noite)

Realengo Farmácia Capitólio. Rua
Marechal-Soarcs Andréa. 282. Tel 331-
6900 (dia e noitei.

Bonsucesso: Farmácia Vitória. Praça
das Nações, 160. Tel.. 260-6346 (ate
21 h)

Aféier Farmácia Mackenzie, Rua
Dias da Cruz, 616 Tel 594-6930 (dia e
noite)

Jaèàrepaguà Farmácia Carollo, Es-
trada dc Jacarcpagua. 7.912. Tel 392-
1888 (ate Ih)

Tijuco: Casa Granado. Rua Conde dc
Bonfim. 300-A Tel

•3225 (dia e noite).
228-2880 c 228-

Botafogo: Pró-Cardiaco, Rua Dona Ma-
ruma.'219. Tel 286-4242 c 246-6060;
Tijuco: Prontocor, Rua São Francisco
Xavier. 26. Tel 264-1712.

Urgências clinicas— Botafogo: Clínica
Hambina, Rua Bambina, 56. lei 2S6-
0662.

Urgências pediátricas — Botajog»:
{ rpe. Av Pasteur. 72 Tel 295-1195):
Ipanema Urgil. Rua Barão da íorre.
538. Tel 287-6399

Urgências ortopedicas — Leblon Co-
trauma. Av. Ataulfo de Paiva, 355, 2o
andar. Tel.: 294-8080

Otorrinolarmaologia — Copacabana:
Cota, Rua Tonelero, 152. Tel 236-0333.

Oftalmologia — Ipanema: Clinica de
Olhos Ipanema. Rua Visconde dc Pi-
raja.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;
Tijuco Centro Especializado de Odonto-
logia. Rua Conde dc Bonfim. 664. Tel
288-4797.

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.

Chaveiro
1'ü: Lobo Trancauto Central

de Atendimento. A\ Vicente dc Car\a-
lho. 270, loja B Tel 391-0770.391-1360.
288-2099 c 268-5827. Colete: Chaveiro
Império. Rua Corrêa Dutra. 76. Tel
245-5860. 265-8444 e 285-7443

Segurança
J\ Delegacia Especial de Atendi¦

mento á Mulher: Av. Pres. Vargas, I 248,
3" andar, Ceniro. Tel.; 223-1366. ramais
194, 195 e 137, c 233-0008 (direto).
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HORIZONTAIS I — C(fCun5'â" A* pa-lif.— «Jign.fjacle de a^t.go» príncipe* aie^íâfrft Qu>'2 — catuieirn aie-nAo a
Média soidado de cava«ana a^made de p>s

che'e de gu«"a 13 -- dos u r-txie d ~~i
segundo g»jpo da fatiliía tiDeto-t)«rmà la-ad
vrvem naqje as zo^as 14 - caracte?'V!*' as
eielfomagnéfca vis'vet de cf»Ttp',^eri,o de
pequeno <"fe'»a'o de espec"o etetrorriíign
peo<je da intensidade do flu»o (unvfioso e da ¦
tf a* da 'u/ e provoca r>o observado» una i
^depe^de^te de cond-çòes espat ia<» ou tetsp
15 — Que importa grandes •antag**''»» rnaie' a
aufere s"'andes rend<mer>!os 17 prf-des
Cin a«, gavinha# ''a'a*ido-3e das ¥>cet»as ot
rasi i9p'ania brada do wet»o pafa plantacA
descansado» e colocados de d'Síán; -a «t- d»?
tu" os due vAm cansados, loca' onde os a",,r
ra'" os què r-fega^ cansado* 2' -

>m a** p*i«.c a grande «azedado de padrões - substância•-«¦sa otít.da de c*'tas a-gas *ilât«cas ui-»'/ada em bactertO'
pa'< « v)l.ar(,c«âo «> ^e.os d« cuUut» e com lâMlivo.

••ade que subsittu' a geial-na je osso. em C«ve'*as ap«»ca-
-dusi—am 2' Queí»um#»s 'ementot »8 ——¦ ptoenada

•t-3» X — «umenlí- d» volurn. UM »oC" 3J
Sa co-,v^;io dD principio mMculino II0901 com o

trecmfo^ suspe»»'':ie da prensa onde assenta o ymhaçonos teatros português e espanhol dos s*cu»os *Vi e XVI!
-j nr^iogo de 'l^a^^as e comed as destinado a capta»

IC«U • maio' participação doa espectadores ipi 1 ca"''tfa»
ar.» •* ' on-a do» santo» W - |' »e a« pane vegetai

recortados cofo se t-.essem.rfeguiatf
VeRTlCAlS

ss^a quea Ciíém 4

rte proporcionai calculada soote u^i
Jades ?a*a 2 -- dua'Quer c.ieo v«*

a?#»ite e dest nado a e*:tar a a/ed-r
r d* provinoa 01gov</ate na de p'op"«dad« c

da Russ-a S'te nas 4*onas
que se propagaram as ondas e>e-
ff.;s!éncía co«»ad / os resultado» de
a nào sendo por tsso admdida petas

d« m«rinhana pa-a u"" os ca-
:• tes de u"1 mesnío cabo ou prenue? um

cabo isolado a um ponto qualquer simpoto comple»o que mtegta
vAnos sentidos importantes todos Racionados com a id£'a
ce^t-a' oe co^e«âc cercada 7 - relativo a d-nfíndade que respon-
de i consultas e orienta o crente B ape' tuc te.Io com
a3ua'dent» e um pouco de vefmote espiga chccha *a;ia de
g»âos nuvem branca esga»cada 9 — sut'*0 nom-nai latino que
e«p'essa a ide^a d» plantação, luyai ond« cr«»c«m v»9*lalt
10 * porçAc hu da do sangue obtida apôs a coaguiaçâo deie
antitoitna empregada pa»a tmi te'ap-éut:cos ou preventivos 16- que está no lygat ^a>s fundo ifi palavras que se
posp^e a uma citação, para indica: que o te«lo origina' e bem
as»<m° 20 - aladas guarnec»das de asas 22 — pede com
tnstftnoa suplica 23 certa formiga menti?a. 25 antiga
dança da Irlanda popular no Btas ' na primeira metade do século*.'« 29 - espirito infenor qoe acompanha uma t''ha-de-sanio .11— unidade de quantidade de eletricidade ino sistema etectrosta-
t CoUbomçAo d# Dt PCOnO DEMO — BraaUla
ftoluç6«« do num»»o anlarlor
HORIZONTAIS — lacase vau agapeta am nova'o alb anis
cos. doa a- cet atfo acura s» rochas t.ngia eo catarata
as aro asenVERTICAIS - ía*iaoa» agonotetas caviar apa» setía, etocta-
cia aaf umbeia asc.ua erse ornar chata og?c da ogo ca as
Correapondènci* p»r«: Rua daí FnTmeíree, 5 7 apto. 4

— Botafogo CEP 22.270.

Horóscopo

AltlKS
21 de março a 20 do abril
Ato o i ri ir io da tanio vaio n pena o vi-
tar situações de contrarledade e falta de
comunicação, sobretudo no torreno alotívo
e na vida prolissional Fora tst > o dia
seguo de forma encorajadora prodispon-
do-o a paixões e exiDicionismos
TOURO
21 de aDnl a 20 de maio
Uni dia que acentuará sua ligação com o
passado e coir. a vida familiar recordando-
se de desejos do passado e entrando em
maior contato com suas pulsações incons-
cientos Reações exaltadas dentro do ÍSm
bito Òomòstico Liderança
GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Inicia-se uma fase de maior criatividade e
autoconsciôncia tornando vocô mais dra-
manco, atraente e criativo, voltado para
promover seus talentos e se destacar atra-
vos da sua mteitgêt' a Tomporamen!
apaixonado e boêmio.
CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
SoDretudo os cancerianos nascidos no fim
do primeiro decanato vivem um momento
importante de expansão e idealismo, mas
precisam desenvolver um maior discerni-
mento a fim de evitar aventuras desastra-
das ou fugas da realidade
LEÀO
22 de julho a 22 de agosto
Com a lua transitando por LeAo reforçando
os pros e os contras da sua oersonalldade
você podera viver momentos de inspirarão
e romantismo ressaltando suas emoções
meonse lontos e seu utdo sonhador Mas
não abuse do narcisismo
VIRGEM
23 Jo agosto a 22 de selembro
Os aborrecimentos e tensões ser Ao passa-
geiros e náo deverão estraqar o seu dia O
período da manhã e o começo da tarde
carecem de maior atençfto a fim de suplarv
tar momentos de indisposição e preguiça
L . ite a gula
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
Um momento ideal para fazer planos 8
i. ngo pra/o e buscar maior convívio com
amigos, conselheiros e grupos que buscam
urr mesmo ideal O dia serA genial se voc£
conseguir equilibrar bem seu individualiS;
mo com o senso comum.
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro
P tempo de extroversào e buscar um
lugar ao sol integrando seus planos pes-
soais sem negligenciar causas e ideais
que digam respeito a interesses mais po-
puiares e fraternos Use e abuse da sua
popularidade hoje
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 do dezembro
A predominância de planetas em signos
fnos e ea'dmais esla trazendo situações
¦ !e conl'onto e obstinação e seria ideal que
vocô iniciasse novos projetos baseados em
necessidades práticas paru nâo extrapolar
demais Cautela nas linanças
CAI-RICÚKMO
22 de dezembro a 20 de janeiro
Por detrás do seu lado ranzinza e cal-
cuhsta existe uma pessoa frágil e ca-
rento que quer set areita acarlnhada e
protegida Mas a sua desconfiança e seu
lado delensivo ainda servem de escudo
para garantir suas defesas Confie nos ou-
tros
AQUÁRIO
21 <je janeiro a 19 de tevereiro
Vocô pode disputar c^m as autoridades o
com as instituições e uma certa insatisfa-
cào interna pode ir para 'ora em forma de
rebeldia e irreverência O dia ê importante
para você tentar conciliar divergências In-
temas e e*ternas
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
O pisciano se orgulhai muito de ser
visto hoie como uma pessoa útil, prestati-
va eficiente e interessada na saudp dos
outros Evite atitudes egocêntricas no cam-
po do trabalho que poderA dar bons frutos
hoje Alergias

CARLOS MAGNO

a
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Um homem no fim da linha

¦Com sol Ibrtc^milhares dc banhistas não se importaram com bandeira vermelha no Arpoador

Frnnk vendia droga
até a viciado e
aidético terminal

Araújo Netto

ZURIQUE— A policia suíça sempre
esteve bem informada sobre a identi-
dade e as características físicas dos dois
jovens que admitiram ler assassinado
Michel Frank. dez dias atrás. Pratica-
mente, os policiais de Zurique ficaram
conhecendo quase tudo sobre o casal —
o músico, de 29 anos. e sua namorada, de
23 — poucas horas depois da descoberta
do cadáver de Michel Frank. no porão
do edifício era que vivia, consumia c
vendia cocaína há mais de 4 anos.

0 homem que reivindica a autoria
da boa e rápida informação que a poli-
cia de Zurique teve foi o mesmo que
achou no domingo, cerca de 12 horas
depois do crime, o cadáver de Michel
Frank — viradò de bruço, olhos e boca
abertos. Foi o responsável pela segu-
rança do edifício da Gotthardsts, pro-
priedade dc uma companhia de segu-
ros. em que Michel Frank morou
Chama-se Kurt kunt/..

Fsse mesmo chefe da segurança im-
pressionou-se muito ao descobrir, ao
lado do cadáver de Michel Frank. uma
plaqueta de metal com o desenho de
uma caveira com chifres. Os exames
reali/udos pela polícia de Zurique con-
cluirám que aquela caveira com chi-
fres não poderia ser considerada nem o
símbolo de unia organização crimino-
sa nem uma pista que levasse a brasi-
loiros envolvidos no assassinato. A ex-
plicação para sua presença no local do
crime é bem mais simples: a plaqueta la-
ziá parte de um anel do jovem músico
suiço, que se confessou assassino dc
Michel: dc um anel que se partira du-
rante a briga feroz que Michel travou
com seu suposto assassino.

Com a autoridade de quem conheceu
dc perto Michel Frank e teve muitos
problemas com ele, ao longo dc quatro
anos, o chefe da segurança não tem a
menor dúvida dc que a versão dada
para o assassinato — aparentemente
frágil e discutível — è perfeitamente
aceitável

As pessoas que freqüentavam e ne-
gociavam com Michel Frank eram exata-
mente do mesmo nível do casal de jo-
\ens. Ou até pior, porque cm diversas
ocasiões Frank foi visto, no subsolo do
edifício, cedendo pequenas quantidades

de cocaína até a alguns fornecedores dos
drogados que estao aguardando a liora
da morte (por overdose ou Aids), na
terrível c inacreditável Spitz Platz, uriia
praça que as autoridades de Zurique
transformaram em zona franca da venda
e do consumo de qualquer tipo de dro-
^ 

Num dos restaurantes freqüentados
por Michel cm Zurique, um empregado
recordou cenas desagradáveis vividas por
seu ex e infeliz cliente. Embora fosse
generoso nas gorjetas, nunca loi uni
cliente fácil. Gostava de reclamar do ex-
cesso ou da falta de sal que notas-
sc na comida. Mas o pior c mais angus-
tiante era vê-lo á mesa. tentando ali-
mcntar-sc: praticamente sem
coordenação motora, para ele se tor-
nara muito difícil cortar um bife ou
levar o garfo a boca. Assim como era
desagradável vê-lo acabando com pi-
lhas de lenços de papel, na tentativa
de conter uma eoriza que não termina-
va nunca.

Nos últimos dois meses de \ida. sc-
guindo o mesmo empregado do restau-
rante freqüentado por Michel Frank:
com insistência ele di/ia que voltaria
ao Brasil brevemente, para se candida-
lar a deputado federal e fundar um
partido em defesa dos drogados.

Rerian Cepedn

Praia tem brigas-relâmpago
}.. / .< , V.irt,' mi»» clicivim t irtnnn OtMVIO AllCUStO anOtOU O 1101

PM prende ladrão

e e quase linchado

pelos banhistas
\ craii'de quantidade de banhistas

que procurou ontem a Praia do Arpoa-
dor. atraída pelo calor, assisliu a uma

¦série dc brigas-relámpago. A maior delas
envt>)\cu um soldado cio 2/ Batalhao da
Policia Militar — responsável pela área
— que. segundo testemunho do guarda-
vidas Otávio Augusto Magalhães, dc 29
anos. quase foi linchado ao prender um
rato-de-praia O rapaz tentou roubar um
casal de turistas e. de acordo com o
relato de Otávio, "a praia inteira partiu"em defesa do cara. Pensei até dc o poli-
ciai acabar linchado no corredor da mor-
te (o que da passagem da Avenida
Francisco Otaviano para o Parque Cia-
rola de Inancma". contou ele.

A maioria de freqüentadores do Ar-
poador. segundo o guarda-vidas, e de

pessoas da Zona Norte, que chegam á
praia pelas linhas 455 (vinda do Méier).
484 (de Olaria). 312 (de Ramos) e 126
(da Rodoviária), com ponto final ali.
Sozinho para cuidar de cerca de 2 mil ba-
nhistas inexperientes, conforme define,
Otávio Augusto chegava a demonstrar
desespero. "So hoje, ate meio-dia, já tirei
sete lá do canto, dc perto das pedras,
onde as correntes são perigosissimas. Pa-
ra evitar novos afotinicníos, coloquei
uma bóia com bandeira vermelha, mus
eles mergulham do lado dela e nem se
importam. O pior e que sào crinças que
nào conhecem direito o mar , diz.

I stas mesmas crianças, além de mer-
gulharetn em locais proibidos e perigo-
sos. costumam perder-se de suas mães
entre uma ida e outra à água Os proble-
mas eram levados ao Posto de Salvamcn-
to, como o caso dc Arion Santos de
Lima. dc 10 anos F.le estava brincando
na areia, conforme contou sua irmã, An-
dreia dos Santos, dc 14 anos, quando
sumiu entre os banhistas. Uiante das la-
grimas da garota, aflita pela peida do

irmão. Otávio Augusto anotou o nome.
abriu os braços e perguntou. 

"O que eu
posso fazer daqui, sem binóculos, no
meio desta multidão, sozinho? So mesmo
comunicar lá para o Posto 8. Caso ele
apareça lá. vou pedir para segurar, que é
daqui".

Otávio Augusto dc Magalhães, mais
conhecido como Bernard — por sua
extrema semelhança com o jogador de
vôlei, disse sonhar com o dia em que
será promovido a sargento de supervi-
são. deixando, assim, de dar plantões
nos postos, onde, segundo ele. só falta
'•ficar maluco". "1 ainda estamos na
primavera. Imagine quando chegar o
%erão" Otávio esta no Arpoador há
quatro anos e. segundo ele. "a barra
tem pesado dc ano para ano". Fm sua
opinião, uma patamo. que fica parada
no Parque Garota de Ipanema, e a ca-
bine instalada no calçadão, sao insufi-
cientes para todòs os chamados. "De-
veria ter uma outra aqui. próxima ao
.tiiugu pitdu» uv.'% Cuiieios. para dar
apoio numa situação destas .

Quinta da Boa Vista quer segurança
. i . J .. ,«..1 i-i fri m»rn n t #» rviri <t' .'IP

rf • ¦

Os 750 mil metros quadrados de área
do parque da Quinta da Boa Vista, cm
São Cristóvão (Zona Norte), continuam
a atrair visitantes nos fins de semana,
apesar da falta dc segurança. No parque,"diariamente, das 7h as ISh, apenas dois
policiais do 4" BPM fazem o policiamen-
to a pe. por falta de carros So o Jardim
Zoológico, que atrai cerca de 20 mil pes-
soas aos domingos, tem policiamento
ma:- eficaz !8 segurança-

Quem V. -i máquinas fotogr dicas, fil-
madoras. rádios, relogios de marcas ta-
mosas e cordoes de ouro tem grandes
chances de perder tudo. Os ladrões
atuam mais nas proximidades do Mu-
seu do índio, no lago dos Pedalinhos e
no p<h :ào principal da Quinta, em frente
à estaca o de S.to (. nstovâ») Quando nao
esiáo armados de faca, lesam os objetos
n > pt no São rapazes com idade entre 13
e 21 anos. vindos de morros como o da
Mangueira (em São Crisióvuni, do I ura-
no e do Uorel (ambos na I ijuca).

Uma das táticas usadas pelos la-
drões é a de atacar suas vitimas du-
rante o passeio de pedalinho pelo lago.
Quando o visitante se aproxima da mar-
gem. o punguista lhes arranca o que
tiverem de valor, geralmente relógios e
cordões. Os passeios de trenzinho tanv
bém são perigosos. Por empregar baixa
velocidade e seguir um roteiro conheci-
do. os trenzinhos são visados pelos la-
dròes que observam, a distância, su.i viti-
ma Nos locais onde o tumulto e maior,
eles dão a investida e saem correndo no
meio da multidão Não respeitam crian-
ças nem idosos.

Segundo a vendedora de cachorro-
quente. Ana Mana Kovi Vieira, dc 2*
anos, há dois meses n.i Quinta, aos
domingos ocorrem ate 10 roubos, só
nas proximidades de sua carrocinha,
num local denominado reto do museu.
"O pessoal costuma reclamar na 1111-
nha carrocinha, enquanto toma um re-

frigerante para se acalmar. Domingo
passado, um senhor entrou no banhei-
ro e três pivetes o renderam. Levaram
seu rádio Segurança aqui não existe",
comentou a vendedora.

Um dos sócios da Irmãos Klein Di-
vertimentos — detentora da concessão
dos pedalinhos e trenzinhos da Quinta

. 1 larn kleínc. dc 47 anos, confessa
que nas últimas semanas os roubos se
tornaram freqüentes. "Os policiais nao
dão conta e o 4" BPM está com proble-
mas de viaturas O policiamento devia
ser feito .1 cavalo", sugeriu o comercian-
le "O último caso de assalto, que eu me
lembre, ocorreu domingo passado com
um capitão do 1 xercitó. Fie estava com a
mulher, o filho e a empregada passeando
de trenzínho quando um ladrão lhe tirou
a máquina fotógrafica Meu pessoal ain-
d.i correu atras, mas não adiantou na-
da", contou

frio menos uni terço do novo parque, no íinal da Rua Gama Lobo (Vila Isabel).to, destruído pelo logo

Fogo no Morro do Bonitão

Incêndio destrói

mudas que to rum

plantadas sábado
Diversos focos cie incêndio jogaram

por terra as pretensões dos moradores
de Vila Isabel (Zona Norte do R101 de
ver O Morro do Bonitão. final da Rua
Engenheiro Cia ma Lobo. reflorestado.
Ainda cansados da festa dc sabado,
quando famílias inteiras subiram o mor-
ro para plantar 200 mudas de plan-
ias exóticas, os moradores descobriram,
na manhã de ontem. »4ue o togo tinha
tomado pelo menos 1 3 do novo parque" \s 1 lh30, comecei a sentir cheiro de
fumaça. Logo os pequenos tocos de fo-

go viraram labaredas", conta a médica
Regina llermann, que observou tudo
de sua varanda " \qiiilo me deu uma
revolta enorme. Ja vivemos num mun-
do tão conturbado", reclama seu mari-
dó Carlos. 1. unia pena porque estava
iodo mundo tão contente . acrescenta
o arquiteto Pedro l obo. que partia-
pou da festa de reflorcstamenio

Segundo o Corpo de Bombeiros de
Vila Isabel, pelas características do m-
céndio. ha grandes probabilidades de
ter sido provocado. 

"Ate que me pro-
vem o contrário, foi criminoso", acre-
dita Carlos llermann. "Foi uma per-
versidade. \ gente quer melhorar o
mundo, mas hi ruço . critica. Os mo-
radores vizinhos do morro tinham pas-
sado mais de uma semana limpando a

área, fazendo trilhas e preparando a
terra. "A gente queria começar agora,
mesmo que so fosse ver o verde daqui .1
dez anos", comenta Regina.

1 om 0 fogo, foram queimadas mudas
de paú-lerro. aroeira. canela, gonçalo-aí-
\es (cm extinção), fedegoso. ipe-amareK',
lacarand.i-mimoso, fltimboyani. amcn-
doeira, pára-raio, abricó, jamelão e ta-
marineiro Elas foram cedidas pela Fun-
d ação Parques e Jardins, que mandou
funcionários para supervisionarem o
plantio

O Morro do Bonitão fica na vertente
da Serra do Engenho Novo e foi esco-
Iludo, por ser antiga reivindicação dos
moradores, para dar inicio ao projeto
de refiorestamento de toda .1 serra

b ii
A sensaçao

é de que

estamos sos
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O
nho

Gillwrto Souza
< ,omes . I i>h *

pesar dos conselhos cm contra-
rio i/t' amigos c filhos, uuc me

avisaram que a Quinta da lha Vista é
um abrico de marginais, assim mesmo
decidi, no dia 21, le\ar meu neto paia
conheeer o Jardim Zoológico, e alem
ile tudo le\ei uma cãmera de i ideo para
filmá-lo.

Cheguei cerca dc Uh)0. estacionei
jrro perto da bilheteria do ' tren/i•

que lopo .tiram a ateneUo do
meu neto l ompramos o bilhete c co-
puxamos a rodar. Pouco depois de pas-
s.11 o pretho do \tu*u, o motorista
parou o carro para que dois assaltai)-

pudessem entrar l m deles me co-
locou a faca 110 pescoço e ontri> me
arrancou a càniera. Sào tive.duvida dc
que eu tinha feito p.qvl de otário, nu-
ma cena previamente combinada en-
ire ukIos os profissionais que expio-
ram a arca

São existe nenhum policiamento
no local •\traves da funcionaria da
bilheteria, exigi que sc chamasse a p 'li-
cia. I ns 45 minutos depois checou
uma 1 iatura do 4° BPSI. de n' S40S .
que le 1 ou a mim c a minha mulher para

circular pela Quinta, na esperança de
achar os assaltantes I m i.io.

Posteriormente, apresentei queixa
na delegacia onde me conduziram <>s
/'\/v que se mostraram muito solici-
tos. O escrivão anotou a ocorrência e
me informou que esses lah<\ passaram
a acontecer com mais freqüencin de-
pi>is que deixou de ser feito o policia-
mento preventivo da Quinta

t sensação que nos fica. depois de
um assalto como esse, em plena lu/ <./< >
dia. e a dc que estamos sozinhos, numa
cidade abandonada, onde qualquer dis-
tração pode str a ultima Somos ape-
nas "contribuintes", sem quaisquer di-
reitos. mas com a obrigação de Ci>n-
tribuir para sustentar essa lantãstica
e ineficiente maquina estatal
* Engonheiro civil o omprosário

Greve da Light afeta o Rio

Mais poderosas, com maior
capacidade de processamen-
to e Com preços relativa-
mente mais cm conta, as
máquinas 386 começam a
invadir o mercado nacional.
A edição de setembro da Re-
vista 1NFO mostra as prm-
cipais atrações deste seg-
mento.

No ano das eleições mais
importantes dos últimos 30
anos. 1NFO reúne com ex-
clusividade os nove princi-
país candidatos à présidèn-
cia da Republica para
conhecer seus planos para a
arca de informática.
Os principais lançamentos
da IX Feira de Informática
e um roteiro indispensável
para visitar o XXII Con-

11 nnfii/* 11 r^'iii
Hi \

\ j

\el
ba I

gresso de Informática, este
mês 110 Anhcnibi.

A computação remota é a
nova coqueluche do merca-
do internacional. Ja e possi-

a diversos usuários ira-
arem a distancia.

simultaneamente, na mesma
tela. INI O indica os sott-
vsare mais importantes e o
que eles trazem dc inova-
dor.

Mais um serviço INI O na
edição de setembro o Catá-
lojjo Nacional de Base de
Dados, revisto e atualizado
com mais de 2S0 bases. Sai-
ba também o que acontece
neste setor e as tendências
mais fortes para sua conso-
lidação.

A lé o Cristo Picou

sem iluminação por

falta de energia

O n.ns conhecido ponto turístico do
Rio. o C risto Redentor, licou sem lu/
•titem .1 noite Funcionar..» do Ibama,
órgão responsável por sua administra-

informaram que o si-tema automá-
tico de iluminação do monumento en-

. :'i pane e apesar de terem solicitado
axili.i ao serviço de emergência da

¦' não foram atendidos
atendimento de emergencia da

ghl está sofrendo grandes atrasos por
uSvj da ereve dos funcionários da em-
esa. Os cinemas Lebion-1 e Leblon-2
>penderam sessões por falta de energia
•irsca. que afetou várias ruas do Le-

>n /o" 1 Suíi Os llitlci •• 46 e W» da
u.i Lauro Muller. em Botafogo (Zona
d d • lio) tr. ' .ira qu ¦ operar 22 F «•
s por uma tixnra de fusíveis, ncando

tse um dia sem elevadores e b*.*»mKi
um.i v- ;n:ciodo mes.oiresm servi-

1 .

^o foi feito depois de quatro horas de
espera "Demorou mais por causa da
ereve". disse conformado o porteiro-chc-
fe do n" 46. João Avelino Batista

() comando de greve da Light. cnibo-
ra reconhecendo o atraso no atendinien-
to como uma das conseqüências do m- >-
vimento grevista, disse que o grande
problema e a onda dc calor, que estimula
um pique no abastecimento dc energia
elctnca. "Existe uma deficiência no sistc-
ma da Light p<ir causa da falta dc invés-
timentos. que se acentua mais com o
calor, quando as pessoas usam ar-condi-
cionado e ventiladores", explicou o gre-
\ ista Luis C arlos de Oliveira.

Houve cortes de energia elétrica em
edifícios e ruas de v.irios bairros d.t eída-
de. sempre com demora na nonnali/açào
dos sersiços. N.i madrugada dc domin-
go, os prédios da Rua Almirante Co-
chrane. na Tijuca (Zona Norte), ficaram
sem energia elétrica de Oh a - 2h e dis
2h 30 ãs 9h30 da manhã dc domingo,

A greve, que começou 11.• d. > v. 1.1
julgada hoje. as lOh, na 2* lurma do
Tribunal Regional do 'Irabalho m.is o
comando de greve assegura .. qual-
quer que seja o resultado a grcvi s,.u
continuar A tarde, os luncionanos da

1 i. ht lazcm assembléia a< !~h im siv

do Sindicato dos Urbanitarios, na íi-
jucá Os grevistas estão reivindicando o
pagamento da L RP de fevereiro, e já
apresentaram á empresa contraproposta
de pagamento da URP em trés parcelas.

¦\s duas preocupações do comando
de greve são a continuação da onda de
calor que pt>de causar problemas gra-
\es hoje, com a intensa utilização de
aparelhos de ar-condicionado em empre-
sas e escritórios e a decisão da empre-
sa de não pagar o mês ja completado
antes da greve! 

"Isto foi uma provocação
da empresa, uma radicalização que só vai
piorar as negociações . disse Emidio
Magno, do comando de greve. Uma co-
missão de deputados e vereadores vai
procurar hoje. ás 12h. o presidente da
empresa. I ulio Româo, para tentar rca-
hnr as negociações

O comando está mantendo equipes
de emergência para atender os chama-
dos mais gr.t>es O setor de atendimento
da Light ino telefone 196) recebe as re-
clamações e as repassa ao comando de
greve, que estabelece prioridades de aten-
dimento I m primeiro lugar vêm os tios
partidos de alta tensão, postes abalroa-
des hospitais e bombeiros", esclareceu
Luís C arlos de Oliveira.
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Por 

mais de 200 anos. a Rua
Uruguaiana. no C entro, cha-
mou-se Rua da Vala. O no-

me surgiu após invasões de corsa-

rios franceses, em 1710 e 1711.

quando a cidade decidiu precaver-
se contra novas investidas de pai-
ses interessados no ouro, embarca-
do do Rio para Portugal, cons-

truindo um muro defensivo a

pequena distância da vala natural

pela qual se escoavam as águas da

Uma vala 
que 

se transformou 
em

J.. A :..J„ pt,,f,ri7 ri-, Çiirrri'» ««im. nu secunda metade gava quartos para encontros re-
Lagoa da Ajuda c do chafariz da

Carioca.

Naquela época, a população já
usava canais, rios e lagoas como
destino final do lixo produzido na
cidade. Um hábito que em pouco
tempo contribuiria para prejudi-
car ainda mais as condições de

salubridade da área central do Rio.

levando — no caso especifico tia

Rua da Vala — o vice-rei Con-

de da C unha a revesti-la de lajes.

Surgia, assim, na segunda metade

do século 18, a Rua da Vala.

Até sua transformação em rua

essencialmente comercial, a partir
da metade do século passado, era

tida como uma das ruas menos

honestas da cidade. Durante a es-

cravidão. informa o historiador

Brasil Gérson, 
"era lugar de en-

contros dos mais baratos. \os lun-

dos do armazém dos Dois So-

cós, o escravo Píii C leniente ulu-

gava quartos para encontros re-
senados .

Antes da remodelação do Rio.

feita na primeira década deste se-

culo pelo prefeito Pereira Passos,
era uma rua estreita, com a meta-

de da largura atual. Entre 1N59 e

ISSO. foi endereço do Teatro Al-

ca/ar 1 irique. que atraía boêmios
e intelectuais, principalmente pe-
Ias francesas que ali se exibiam.

\ história registra dois episó-

dios importantes ocorridos na Rua

rua

da Vala: a reação popular contra o

Imposto do \ intem, que recaía so-

bre as passagens de bondes e de

trens, e pussentu cio Scnudo. cjut

partiu dali para levar a Pedro 1 o

abaixo-assinado redigido por Frei

Sampaio, pedindo-lhe que licasse

no Brasil. Hoje a relcrencia ime-

díata a Rua Uruguaiana. que tem

este nome desde 1865. e a concen-

tração de camelôs, sem dúvida a

maior da cidade. 
Hrtino 7/i vs

Jardinagem p*

Meninos de rua vao cuidar de tlores

Cursos

Próxima parada: estação Primavera. Lm
vez da caixa de engraxate, da flanelinha para
limpar pára-brisa de carros, de vender balas e
outros guloseimas nos sinais de transito, ou
mesmo" ficar perambulandp pela rua. .^0
crianças, inclusive três meninas, estão ha

quatro meses freqüentando, um curso na cs-
cola de jardinagem da Fundação de Par-

ques e Jardins, na Rua Visconde de Santa
Isabel, 272. antigo Jardim Zoológico, cm \ na
Isabel'(Zona Norte). Os menores, a maioria
do Morro dos Macacos, localizado nos lun-
dos da escola, estão apreendendo noções de
botânica, jardinocultura (capina, poda. con-
fçcçào de jardinciras. preparação |o_solo) e a
fazer vasos ornamentais, com três horas
de aula, duas vezes por semana.

\ iniciativa de ensinar jardinagem a meni-
nos de rua foi da diretora Zélia Abdulmacih.
da Fundação de Parques e Jardins. Ja com a
estrutura da escola montada, ela apresentou
o projeto para a Arquidiocese do Rio de
Janeiro, que assinou convênio com a Pre-
feitura e mandou os primeiros alunos para o
curso. Sc depender da diretora da fundação,
a cidade vai ficar muito mais florida. Para
isso será plantada um número bem maior de
mudas nas 1.330 praças, 30 parques c nas 43
áreas ajardinadas do município. " Vamos di-
vcrsificar e intensificar para a cidade ficar
com mais cor. mais vida", disse Zélia.

Margarida — "A flor píírnum e como
se fosse uma pessoa . Com um olhar meigo
-rrr^Hfvçâo ao canteiro de margaridas, Solan-

ge Alves •dA.Sib», .1$, .anos, é uma das três
meninas que estão no curso, tia não sabe o
significado da palavra ecologia, mas diz que
sempre defendeu a natureza. Na minha ca-
sa. lá cm Nova Iguaçu, eu plantava coúve,
alface, rosa. margarida. Ai veio aquela en-
chente c levou parte da minha casa e todas as

'. _vnl'Mi. ''nm expressão de triste-
za no rosto.

\ escola de jardinagem do município tem
recebido, em média, cinco pedidos por sema-
na de pessoas interessadas em mao-dc-o-
bra para cuidar de jardins de casas c de
edifícios. "Nos 

já encaminhamos três meno-
res. A procura tem sido grande . disse a
diretora da escola, Sônia Fiady. "lentos que
recuperar a figura desse profissional. Hoje os
velhos jardinciros ou se aposentaram, ou
morreram", acrescentou. Mas a diretora
acredita que as empresas de jardinagem não
consecuirào terminar de vez com os jardinei-
ros.

" O negocio é ler carinho com a planta. Se
não ela não vinca, nada da certo . ensina
Cláudio José Gomes da Silva. 14 anos,
morador na Vila São Jose, cm Caxias. Baixa-
da 1 luminense Lie é um dos alunos mais
dedicados. "A 

gente precisa dar atenção a

plantinha. I u estou acompanhando uma
marcaridinha que esta nascendo. Assim que
ficar bem bonita, \ou levar e dar para a
minha mãe. Vai ser a primeira vez que darei

flor de presente", diz Cláudio, entusiasmado.
O ex-peão de obra Õldemir Pio Luz Paixão,
16 anos, não quer mais saber de licar virando
massa, carregando tijolo e urgalhòcs. "1 u

quero ser jardineiro". disse Oldeniir que tem
trabalhado numa casa no Méier. lazendo
experiência, Ele passa meio-dia lá e ganha
o dinheiro da passagem, almoço e lanche.
"Acho que \ ai melhorar, porque eu levo jeito
para isso. t um trabalho que distrai a men-
te", continuou.

Amor, afinidade com a terra e as plantas
e. acima de tudo. muita scnsiblidade. tsses
são os atributos de um bom jardineiro. que
tem que pensar 

"muito além do jardim .

Para o funcionário Leonardo Rosado Penna.
o jardineiro esta no mesmo nível de um
trabalhador braçal. " I les estão desvaloriza-
dos Precisamos recuperar esse profissional,
pois e um trabalho qualificado, que torna
um cidadão tão importante quanto um meta-
lúriiiço . disse Leonardo. \ icente de \ auía
Rodrigues de Lima, 17 anos. que já traba-
lhou em oficina mecanica c como contínuo,
disse que achou a profissão que queria. 

"Lu

morei na roça. gosto de plantar, de \er
nascer a plantinha. Me sinto útil porque a

planta precisa da gente c a gente da planta.
I u sinto que a flor e minha filha", conta \ i-
cente.

Onde aprender

!

Escola de Jardinagem do Município do
to de Ja"-.-: Rua Visconde di Santa
abei. -m \: a Isabel Ick-ionc:
;n Funciona de secunda a sexta-leíra.

Vurículiura Mana Jubcli
.- Andrade \\enui.i Bra-

w 727, na 1'enh.s -\ulas aos sábados
1'elefont 294-694

Jardim Botânico — A direção da insti»
•üiçào tem um projeto p ira abrir um curso
de jardinagem. provavelmente no mes de
novembro. ! detone - 4-S_46

Dupla Exposição
Fernanda MayOnk

Tini Lopes

Acrobacia
O ator e acrobata Fernando Neder comeÇti
workshpp 1 xpressão Acrobatica no Espaço C o-
ringa, na Rua São Clemente, 155, furiflòs, -
andar. Botafogo, telefone 286-4-00,
Artes _
A Escola Criartè olerecc para crianças cursos de
musiealização. artes integradas, desenho e pin-
tura. teatro e fotografia na Rua \ iúva Lacerda.
109. no. Ilumaitá, telefone 246-4856.
Ator
Estão abertas as inscrições para a-- provas do
curso de qualificação profissional de ator pro-
movido pela Escola de Teatro Leonardo Alves»
na Rua Corrêa Dutra, 99; Catete, telefone 205-
(,371.
Culinária
A Escola Ma Cuisine está abrindo vagas para
cursos de pães e salgados, trivial simples c fino.
tortas e bombons. comida chinesa e japonesa!
congelados e microondas, na Rua Figueiredo
Magalhães. 226, sala 30.};' Copacabana, telefone
236-4911.
Dança
\ professora Soraia Jor^c da aulas de daiKa
livre no Espaço Novo (Rua Jornalista Orlando
Dantas. 2. Botafogo, telefone 551-0099) e no
1'etit Studio (Rua Barão da Torre. 220, Ipánc-
ma. telefone 287-639"")
Psicologia
A Clinica Terra oferece os seguintes cursos:
//<:./. gtf i' 0: que > mu líjilosofiu '• hemi

Pôs-freudianos pes-
qu.-.i •• //; e tnáiqüismo wxim «3
colhidas. Informações pelo telefone 266-4157.

Massagem
O ] -oícssor Paulo Sampaio de Oliveira tem a

proposta de vivência: loque como uma lorma
de expressão no curso \i\cncia de Iniciação a
Massagem, com duração de apenas um fim de
semana Informações pelo telelone -S 42 3

Mente
O padre Lauro I revisan tara palestras nos dias
7 c s de outubro 110 II tel Gloria sobre o poder
da mente abordando l ( Uht da- 'cn\as. (
nw hr sucesso e *.*«/:•« *u ::
Inscrições pelo telelone 26()-6 -4

Música
o Conservatório Brasileiro de Musica dá curso
intensivo de percussão africana, de hoje ate

. ..... I ... I^KIn .. I'ili,ll n.i Avem.h
Graça -\ranha. 5". 12 andar, (. entro, telelone
240-5431 e 240-548i
Sapateado 1
\t>Í4v para iniciantes o.: atores com a p:.\: so-

ra Maria ( Iara (iueiros na \cademia Corpo
Quatro, na Rua Francisco Sá. 88, Copacabana,
telefone 267-434 V

Sapateado 2
O l entro Integrado de \rtes e Dança promove
curso de Técnica Pedagógica de Sapateado 11a
Rua I rancisco Sa 23. sala 308. Copacabana,
telelone 21, -464-1

Teatro 1
A Casa de Ensaio (Rua Maria Eugenia, Mb.
Ilumaitá. telefone 226-6318) oferece cursos de
tcatr*1 para maiores de 40 anos. e de micia^u'
musical para atores conV o professor Mauro
IVicinun.
Teatro 2
A Escola de Teatro Martins Pena abre inseri-
çôes para o curso O Milenar teatro de rua. com
o ator Marcelo Bragança, na Rua Vinte de
Abril. 14. na Praça da República, telefone 232-
559K.
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Morro de Dona Marta faz nova 
guerra 

e mata quatro
Ferreira Júnior # ^?LaxEKt«MHnak<.j ; íSflreíswv ¦¦ "W&- .' I ?-v •* r>

Quinze homens, armados de me-
tralhadoras c escopetas, invadiram dc
madrugada o Morro de Dona Marta,
cm Botafogo (Zona Sul do Rio), re-
duto de Zacarias Gonçalves Rosa
Neto, o 7iiai. Eles pareciam dispôs-
tos a tomar todos os pontos dc venda
de drogas, em seqüência a plano de
vingança que perdura desde 1987,
quando Ztico c sua quQdrilha retor-
narani ao morro e expulsaram o che-
fc hdmilson dos Sim tos 1" umero, o
Cabeludo. Quatro pessoas morreram
c pelo menos três saíram feridas, uma
delas cm estado gravíssimo, ameaça-
da de ficar paralítica.

Comandados por Doquinha e Jar-
biis, da gangue dc (abchulo, os ho-
mens. que se haviam refugiado na
favela da Rocinha (Gávea, na Zona
Sul), aterrorizaram o morro. Invadi-
ram barracos c expulsaram morado-
rcs. que sc concentraram na Praça
Corumbá e á porta do 2" BPM (Bota-
fogo), exigindo providências. O tiro-
leio começou as 2h30, depois que a
cantiuc dc Doifuinha c Jarbas arre-
bentou a tiros o principal transfor-
mador, que abastece toda a favela. O
morro ficou as escuras durante horas.
A partir das 7h. so sc ouviam algu-
mas rajadas e tiros esparsos.

0 empo chegou de Rombi-táxi.
vista estacionada na Rua São Cie-
mente e. logo depois, observada de
binóculo pelo soldado Carvalho, do
2" BPM mas lotado no DPO da lave-
la. subindo pela Rua Marechal Fran-
cisco de Moura e estacionando na
Rua Jupira. Na escadaria dessa rua.
funciona o mais rendoso ponto dc

do morro. E tam-venda de drog;
bem o DPO

A guerra
ro. os ínvasore
ram pela Rua

Ar

Com tudo no escu-'
que também entra-

>vo Mundo (parte de
trás da favela), surpreenderam os ira-
ficantes que trabalham para Zaca.
Milhares de moradores entraram em
pânico, quando a troca de tiros co-
meçou é o grupo invasor terminou
com baile dê discoteca e forró na
parte da favela conhecida por Tcrrci-
rito Houve gritos, correria e des-
maios e a área translormou-se em
frente de batalha, contou a babá
Lliaiic C... da Silva. 15 anos
atingida i
tida dela

A

om uni tiro no pescoço. A
Olivia Caetano. 61 anos,

híOradora no morro ha oito. disse
que 

"parecia guerra mesmo". Ela fi-
cou impressionada com o poder de
fogo das duas quadrilhas.

Flianc foi medicada no Hospital
Mutuei Couto, no Leblon (Zona Sul).

por onde também passaram Maria da
Conceição Tomás Ticres, 66 anos, leri-
da corri um balaço no dedo indicador
da mão esquerda, e José Carlos de
Sousa, o Boné, que levou dois tiros nas
costas c está internado, cm estado gra-
ve. na iminência de llcar paralitico. se
sobreviver.

Estacionada nas proximidades do
transformador, na Rua Jupira, a
Kombi RJ—RV—3703 teve o para-
brisa estilhaçado.

Algemado — O servente Otacilio
Timóteo, 16 anos, ficou algemado du-
rante quatro horas, desde que os co-
mandados de Doqumlw c Jarbas inva-
diram seu barraco, na Rua do
Orfanato, e prometeram executá-lo na
presença da mãe. Mana da Conceição,
52 anos, caso ele não denunciasse onde
estavam escondidos Gaga-sangue, Ki-
airilo c Júlio, do bando de Zcica.

Ele contou que conseguiu fugir e
ficou na casa de uma vizinha até o
amanhecer, quando os PMs o leva-
ram para o DPO e retiraram a algc-
ma com a chave de uma semelhante.
Uma mulher de blusa amarela teve
crise nervosa, desceu as escadarias da
favela c quase desmaiando, ampara-
da por um filho, foi levada em radio-
patrulha para o IIMC. 1 la não con-
seguiu sequer se identificar e seu filho
xingou policiais c repórteres, agrupa-
dos na parte baixa da favela.

Impotentes para interferir no con-
fronto, os cinco PMs do Destaca-
mento de Policiamento Ostensivo
(DPO), quando houve a invasão, vas-
culhando vidas e labirintos, ao ama-
nhécer. e encontraram crivado de ba-
Ias. no Beco Padre Rego (parte baixa
da favela), o traficante Carlos Rober-
to Ferreira, 43 anos, que tinha um
saco cheio de balas de revólver e fuz.il.
No pulso esquerdo, um relógio de
ouro c no dedo da niao direita uma
aliança, caríssimos. Enquanto se
aguardava a chegada da perícia e do
rabecão, as jóias foram roubadas.

Pouco depois apareceu o aposen-
tado José Zeferino. 53 anos, recla-
mando o comparccimcnto da polícia
cm sua casa, na Rua dos Presidentes,
10. onde embaixo do barraco e dentro
de uma vala foi encontrado, com
mui',K "r"s o corpo de uni homem.
de aproximadamente 25 anos. apon-
tado como traficante. Depois surgi-
ram comentários de que no alto do
morro havia mais algüns cadáveres,
que seriam procurados pela Compa-
nhia Independente de Operações Es-
peciais da PM (Cioc). cujo pelotão
não checara até as Sh30. irlosdeSousa,o Bené, grftou muito, enquanto aguardava .1 remoção para ó Hospital Miguel C outo

JoséC

Colisão na

Ilha termina

em seqüestro

Depois dc envolver-se numa sim-
pies colisão, sábado à noite, na esqui-
na da Rua Bom Retiro com Estrada
do Galeão, na Ilha do Qovernadoi
(Zona Norte do Rio), o estudante
Marcelo Pontes de Menezes. 19 anos.
jamais poderia supor que acj cobrai
seu prejuízo seria atraído p.ira uma
cilada num ponto dc venda dc drogas
no Morro do Guarabu, na Ilha I a.
foi seqüestrado e ameaçado dc morte
por ires homens, que acabaram pre-
sos cm flagrante quando tentavam
extorquir-lhe NCzS 1.000.

Os seqüestradores foram ideiu I
cados na 37* DP como Josenit I •
da Siha, 21 anos. |vo Naseimemo
dos Reis, 20 anos. e Antônio Flores
da Silva Neto, de 24 Iodos loraiu
autuados por seqüestro e extorsa e
presos por determinação do delegado
subsiituio W ires lelix de Sousa

Colisão (> estudante Marcelo
Pontes Menezes contou na delegacia
que passava com sua Caravan
RJ \'H 5822 pela esquina d;
liarão do Bom Retiro com Fsüa
do Galeãò quando a motocic et
Honda Turuna W I 394. pilotada r
Josenir Flor da Siha. bateu na traseí-
ra do carro. Josenir sofreu ferinieiu
na boca c o estudante inicialmente
quis levá-lo ao Hospital Paulino \Vcr-
neck, na Ilha do Governador, más o
moioqueiro ignorou sua preocupa
çaô Após um nreve diálogo. Mareei >
exigiu que o motociclista pagasse seu
prejuízo, estupado em Nl zS 1.50"

Josenir ponderou que estava sem
dinheiro, convidando Marcelo ¦ p: -
Curar seu irmão no Morro • (juara-
bu, atraindo o estudante para un .t
cilada. No morro, apareceram o irali-
cante lirUmle. aríhado com dor r -
vòlvcrcs que ameaçou matar o
estudante caso não pagasse NCzS
1.000 pelos estragos na moto de Jose-
nir Ivo Nascimento e Antônio
Flores. Marcelo procurou um pre-
IhSo no morro e telefonou para sua
mãe c depois para o tio I '•• i lo A -
ves da Silva, 55 anos, médico veteri-
nano do I xcrcito. explicando a
tuação aflitiva cm que sc encontrava,

Como o dinheiro demorasse a
chegar, Josenir e seus comparsas si
qüestraram Marcelo na Caravan e

orH.-n ..  .. I il.l/ ' :
telefonar para lio de um orelhão •
calizado na Estrada do Galeão, em
frente ao quartel do Corpo de Bom-
beiros da Ilha. Enquanto isso. o tio
de Marcelo comunicou o crime a in-
tegranies da patrulha 520119, do 17"
BPM Os policiais encontraram os
seqüestradores e libertaram Marcelo.

Rio registra

47 homicídios

em dois dias
<) fim de semana passado foi o

quarto mais violento do ano. com 4
homicídios no Grande Rio. incluindo
os mortos na guerra entre traficantes,
na madrugada dc ontem, no Moiro
Dona Marta, em Botafogo (Zona
Sul) O mais violento de 89 foi em
maio. dias 6 e ?, com 82 crimes de
morte. Em seguida, o fim de semana
dos dias 2 e 3 de abril, com 60 mortes,
e 23 e 24 do mesmo mês. quando 55
homicídios foram cometidos

O sábado amanheceu violento
com 10 mortes numa guerra entre
traficantes do Morro da C aixa D \
gua e da Fe. no viiburbio (ia Penha
Durante a madrugada, mais 11 pes-
si>as foram assassinadas em divcr ¦
pontos da cidade. Dc sábado p
domingo. 26 crimes foram regisit t*
dos pelas delegacias policiar c
cies:
[j Dois rapazes com idade aproxima-
da de 2? anos. de cor pai ia
encontrados mortos em um abismo
30 metros abaixo da l:.strad i ^
maré, no quilômeiro 12.5. Santa Ic-
resa. Tinham muitos tiros na cabeça

Antonio Jose do Nascimento. ?2
anos. reagiu a um assalto qnar
chegava em casa, na Rua I ucào, 4 í -;
Jardim Metropolis, São João do Mc-
nu i Baixada I lumincnse: c loi >». ;
pelo ladrão.

Um homem branco de aprpxim 1
damente 35 anos toi executado na
Rua laquarixim. em frente ao 5 "
no Morro do Jorge Turco ReKha
Miranda (Zona Norte) linha uma
corda no pcncoço c no peito um car-
taz. assinado pela organização crimi-
nosa Coniüiuio \'crnwlhi'. dizendo
que havia estuprado uma criança

José Arruda Filho, 50 anos, que
seria padre da Igreja Brasileira, loi
assassinado a facadas no orfanato da
Rua \na Abes. 78, São Mateus, São
João do Menti

Ailton João Cesário e -ua namora-
da. Jaqueline Halbino. foram mortos
próximo .i I avela Para-Pedro. em
Rocha Miranda, por Viemilson Jose
de Andrade e Mmcrinda Alves de
Sousa, que tentaram assaltá-los'.

Ihlton Jorge Rodrigues Saldanha.
31 anos. foi assassinado cm sua casa.
Rua Antônio Reidlingcrj Júnior. 351
306, Osvaldo Cruz. Zona Norte, pelo
pudustro Aildo Pcçanha Magalhães,
ao defender a mãe. que eslava sendo
espancada

O menor J.R.P.S., 16 anos, o AV-
guinho ihi 1 il<i 1 intenu morreu tro-
eando nros com policiais do 14 Ba-
talhão da Policia Militar, na Vila
Vintém. Bangu. Zona Ocsie

O sargento reformado da PM. Siu-
nei Gonzaga Pcçanha, 34 anos. foi
morto com dois tiros próximo a Ro-
doviária de Caxias (Baixada I mmi
nensei.
Q Marcos Lopes da Silva. 28 anos.
loi assassinado pcl»1 ex-nianoo de mm
mulher. Antônio Carlos de Almeida,
em Nilópolis (Baixada I luminensf i

¦
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Há 2 anos,

semana de

sobressalto

Em 
' 1 v/f I9S7. o traficame

/ ¦ n ih \ Santos Fúmero, o
( ibeludo. mtjiliu ó Dona Marta pá-
r.i retomar pontos dc vendas dc
ciri >l\is cm poder de Zacarias Gonçal-
u-v tia Rosa Seio, o Zaca. e os mora-
dores, durante eu tos seis dias. vive-
rani sobrosl lados com os freqüentes
tiroteios entre as duas quadrilhas, até
que .i Policia Militar invadiu o mor-
ro.

\cm Zaca nem Cabeludo, contu-
do. fórum proos Cabeludo morreu

assassinado, dias depois, na Praça
Saen/ Pena c Zaca continuou dorm¦
nando o trafico de drogas na /.nela.
t\a época, ele contada com a cumpli-
cidade de 20 soldados do J BPM.
vizinho do morro, para manter sua
supremacia 4 denuncia foi feita pelo
traí/cante ('osme Rodrigues, o Rodo.
c investigada pela P-2 (policia secreta
da PM) 

'

l m comando da Coe (Compa-
nhia de Operações Especiais), hoje
Cioc (Companhia Independente de
Operações Lspcciais). invadiu o mor-
roe instalou posto avançado, pintan-
do na parede de uma birosca que era
usada pelos traficantes como boca-
de-fumo o simb<)lo da companhia,
uma cadeira tmspassada por uma la-
ca e por iras duas pistolas cruzadas.
Acalmados os ânimos, a policia se
retirou eZaca continuou a reinar

Capitão faz acordo para retirar mortos

Momentos de tensão

H O vigia de um posto de gasolina da
Rua São Clemente contou que Daqui-
ilha e Jarbas operaram alguns nunu-
los o sinal par.i o ataque, dado por uma
laz vermelha, desde a laje de uma casa
dc alvenaria, no morro. A luz piscou
lrcs \e/es scuuidas. \ senha foi perce-
bida c houve a ordem para a invasão do
morro, completamente às escuras. Mi-
lhares de moradores, inclusive crian-
ças. deixaram as casas correndo e se
agruparam na Praça ( orumbá e á por-
t.i do 2' BPM (Botafogo). Apesar dc
insistentes apelos para t|ue tomassem
pro\idèncias, os policiais alegaram que
evisie ordem para não subirem a favela
durante a madrugada, ainda mais no
escuro, e que os trabalhos policiais se-
riam iniciados ao amanhecer. Os mora-
dores deixaram, entao, a porta do b.ita-
thão e sc concentraram na praça (Rua
São Clemente), em frente a entrada
principal do morro Muitos se revolta-
ram ciuando Josc C a rios dc Sousa, o
ll ru\ com dois tiros nas costas, desceu
o morro pela Rua Jupira. enrolado nu-
ma colcha. Ele era amparado por pa-
rentes, que solicitaram de uma radiopa-
(rulha da PM levasse o ferido ao
hospital. Os policiais explicaram que
remoção em via publua deve ser feita
por ambulância da Defesa Civil.

¦ Para Sônia de Miranda. 38 anos. o
bando de Boquinha e Jarbas chegou ao
Moro de Dona Marta com "sede de
vingança". Fies procuravam o filho
dela, Roberto Monteiro, o Robertinlio,
de 16 anos, sobrinho c homem dc con-
fiança de Zacarias Gonçalves Rosa Ne-
to, o Zaca. Jarbas, contou Sônia, ha
quatro anos matara com vários tiros
Francisco Roberto Monteiro Rosa. pai
de Robertinlio e irmão de /aca Como
represália, Robertinlio assassinou, com
saraivada de tiros, um dos filhos de
Jarbas. 1 este teria propalado no morro
que mataria o hlho de um ano e
oito meses de Robertinlio. "Para ele
sofrer como eu sofri com a perda dc um
ente querido", ameaçara então. Fmbo-
ra não quisesse revelar o destino que
tomaria quando deixou o morro, de
manhã, com o netinho (filho de Ruber-
unho) ao colo, Sônia informou ijue,
quando Dotjuinlui arrombou a porta do
seu barraco a pontapés, Robertinlio
abriu caminho a tiros de metralhadora
e fugiu Sônia disse que 

"agora a guer
ra vai continuar". Policiais do DPO
garantiram que Zaca não estava no
morro, mas cm sua nova casa. em Ja-
carcpaguá (Zona Oeste).

O capitão Dario Cony, do 2"
BPM. teve dc fazer acordo com os
traficantes que dominavam o alto
do Morro dc Dona Marta, no inicio
da tarde, para serem retirados os
corpos dc dois dos quatro mortos.
O proprio ca pi t ao revelou o fato. ao
impedir que repòrteres-fotograficos
e cinesirafistas documentassem uma
lixeira do lugar conhecido como
Tcrrcirão.

Segundo ele. a condição fora im-
posta pelos traficantes, que estariam
observando e. se desobedecidos, ati-
rariam contra todos. O capitão che-
gou a falar em "acordo de homens
e "pacto". No momento, havia no
Tcrrcirão pelo menos 10 homens da
Companhia Independente de Ope-
rações Especiais (Cioc) e PMs do 2"

Vizinho também sofre
¦ Não foram sõ moradores i!o mòrro
o. prejudicados pela guerra entre as
quadrilhas de traficantes. Quando es-
muraram o tratiforraador para cortar i
luz do morro, os invasores do Dona
Marta deixaram também sem luz mo-
radOH s das Ru is Jupira Marechal
! mo- !e Moura e Praça Corumbá
Rev.'! a!'. os prédios fie.-ram também

4.cü pois as bombas de sucção

não puderam funcionar Na madruga-
da, vizinhos do morro voltaram a -ou-r
o pesadelo da guerra entre os traficam
tes. Muitos tiros de escopetas, revôhc-
res e pistolas e rajadas de metralhado-
ra. a curtos espaços dc tempo, não
deixaram ninguém dormir no morro e
nas ruas próximas. Os disparos eram
ouvidos até no Humaitá. a quase um
quilômetro de distância

Batalhão, alem de alguns policiais
civis da l()J DP (Botafogo) c da
Coordenadoria dc Apoio Especial
(CAO).

A revelação dc Conv causou
constrangimento ao pessoal da ( ioe
e da Policia Civil, que chegara ao
alto do morro pouco depois dele. O
capitão alegou que fora obrigado a
aceitar a condição, por estar muito
ínferiorizadò em homens diante dos
traficantes, colocados em pontas es-
tratégicos, escondidos no mato. Fm
conseqüência, alegou Cony, poderia
haver mortes.

Mais tarde, o capitão procurou
os repórteres, para que 

"não levem
a mal o negócio la em cima \
gente tem de ter jogo de cintura e
nós só queríamos preservar as vidas

de vocês. Mas tudo bem. A opera-
çào cata-defuntb acabou. Acho que
eram so esses cjinuro mesmo (alem
dos dois no Tcrrcirão, havia dois cm
vielas da favela, retirados sem difi-
culdade).

O delegado Irineu Barroso, subs-
tituto da IO* DP, iniciou a subida
do morro com o apoio dos policiais
da CAO, as I2h30. Dos quatro
mortos estão identificados Fábio de
Sousa Melo, o Fabiitho, 17 anos,
que era um dos mortos da lixeira no
Tcrrcirão, e Carlos Roberto Ferrei-
ra. 43 anos, que estava no Beco
Padre Rego, no meio da favela. Um
terceiro foi identificado apenas co-
mo Marco Antônio, o Murqutnho,
de 20 anos. aproximadamente.

Moacir Gomes

A policia teve dc lazer acordo com os traficantes cm guerra, para conseguir remover os mortos do morro
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Lixo do Rio, um desperdício

Pobres jogam mais comida fora do que ricos e não aceitam reciclagem
Fotos de Olíivo Rufino

Mtair riuiry

Não i'\istc nenhuma crisecconõmica. os alimentos
estão baratos c. por isso, o carioca pode se dar ao luxo
de ser perdulário. Pode parecer absurdo, mas isto e o
que se conclui da última pesquisa da Comlurb Sobre a
composição do lixo do Rio. preparada com exclusiv-
dade para o JORNAL 1)0 BRASII. Os restos de
comida são a maior parcela do lixo domiciliar do Rio
(41 i I u-in aumentado 'nos últimos anos. O carioca
jòga muita comida fora, c o carioca pobre joga muito
mais ainda.

Pelo levantamento da Comlurb, leito nos meses de
11 . ,¦ . ¦.-Mi-I I pnril-l I <ti- ¦ ¦ "11 lit 1 lin Ino <to Rio i-sli'
ano superou ate mesmo a marca registrada em 1986,
ano cm que o Plano Cruzado proporcionou a maior
cxpansii'1 do consumo das últimas décadas. Naquele
ano. o item comida representava 32,S"o do total do
lixo. monos que a parcela de papel e papelão, que .
predominava com 38,5%.

Desde a última pesquisa, cm 19S6. os restos de
comida no lixo aumentaram cm todas as regiões do
Rio I, qu.into menor o poder aquisitivo da região,
maior t a parcela de comida jogada no lixo Na
pesqujsa, os restos de comida no lixo da Zona Sul
representam este ano 3X,4%, mais que em 1986, que
registrou 3l°'o Nas regiões Centro c Caju, observa-se
o maior índice de comida no lixo do Rio. 43,5%,. sete
pontos percentuais mais alio que cm 19X6(35.7%). N.i
Zona Rural e Bangu. os restos de comida chegam a
41.7' do lixo coletado pela Comlurb. mais que os
35.3% de 1986. Nas regiões suburbana c Norte, a
parcela de residuo orgânico chega a 40.2" o, bem maior
que os do ano do Plano Cru/ado

Industrialização Para o eordenador do
('entro de Pesquisas Aplicadas da Comlurb. engenhei-
ro Álvaro I ui/ Cantanhede. responsável pelo levanta-
mérito, o Rio de Janeiro e uma d.i- cidades do mundo
que mais comida joga no lixo. Nos 1 stados I nidos e
n.i I uropa. .i parcela de comida não ultrapassa modes-
los 12% da composição do lixo. Nas cidades mais
desenvolvidas, cerca de 55% do lixo e constituído dc
papel e papelão "Isso é um reflexo do grau de induv
trialí/açào da sociedade", justifica Cantanhede, que
morou nos 1 stados Unidos durante dois anos. "La. a
comida é quase toda industrializada", constata

Secundo o coordenador do Centro dc Pesquisas da
('omlurb. o carioca, como o brasileiro de maneira
geral, tem unia menor oferta de produtos de alimenta-
vão para consumo imediato. "O carioca ainda prepara
cm casa a maior parte de sua alimentação. Ao contra-
no dos habitantes d.is cidades mais desenvolvidas,
ainda tiramos a casca do arroz, limpamos a carne e
selecionamos a verdura, e este residuo vai para o lixo",
explica Mvaro Cantanhede

As diferentes <]hnniid;iHre Hp romirt ic-
nos lixos das diversas regiões do Rio também podem¦.cr avaliadas do ponto de vista cultural O engenheiro
Álvaro ( anumhede admite que quanto menor o poder
aquisitivo da região e. portanto, menor o grau de
informação da população, maior e o preconceito para
reciclar as sobras dc alimentos.

Papel e papelão A pesquisa da Comlurb
revela outro dado surpreendente: a quantidade de
papel e papelão no lixo do carioca caiu a níveis abaixo
dos 3<>.2% registrados na primeira pesquisa feita pela
Comlurb. ern 1970. Em I9.S6, o papel e o papelão
representavam 38,5% do lixo recolhido no Rio. I.sie
ano cies bateram em 31.5% A razão para essa queda
acentuada de acordo com o engenheiro Álvaro Canta-
nhede. esta no incremento do negócio de papel e
papelão usados, que nos últimos anos tem atraído um
expressno contingente dc mão-de-obra

Com o aumento da quantidade de catadores por
toda a cidade, a Comlurb tem registrado menor parti-
cipação do papel e do papelão no lixo despejado no
aterro sanitário dc Gramacho. para onde \ai toda a
coleta das Zonas Sul e Norte da cidade e de onde a
empresa retira as amostras analisadas na pesquisa.

plástico, que nos países mais industrializados
constitui a segunda maior parcela do lixo domiciliar,
está aumentando sua participação no lixo do carioca.
Ao contrário do papel e papelão, ele vem subindo
progressivamente em todas as pesquisas da Comlurb.
Em 1981. representava 6.41% Lm 1986. 9,6%, e este
ano chegou a 12,5%.

ísc aumento, segundo a avaliação do Centro de
Pesquisas da Comlurb. e o resultado de uma estratégia
mais agressiva da indústria, que aboliu o emprego dc
papel e papelão, e adotou o plástico para algumas
embalagens "A maior concorrência entre as industrias
pr. piciou esse incremento ", afirma Álvaro Cantanhe-

.
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•\ aita das sobras do lixo das zonas Norte c Sul, mendigos ocupam o aterro sanitário de Gramaelio

Catadores são

muitos e ganham

até NCz$ 1 mil

/ nu Lopes

Um 
verdadeiro excreilo dc homens, mu-

llwres < crianças, m/nu w fossem gu-
rímpeiros dti a^lalin vasculham o lixo da
cidade, print ipalmcnic no Centro da i idade e
na Ziina Sul San ov pr<>li\sionais do lixo. 0
material mais precioso hoje, «'tu dúvida algu-
ma. e o papel e o /><//>< lão, ipu são ret olhidos
tio inicio da ttuih nas calçadas das principais
ruas e avenidas do Rio

¦t imagem nostálgica do português com o
seu burro sem rabo.,/, camiseta, tamancos e
calça dc listras cima do tempos em t/uc a
(idade tinha nua* encanto, está arquivada na
nu mória Foi substituída pi In (atador dc pa-
pel. uma ocupação i/i/i i o ganha-pào de
muna gente \,; Zona Sul t x/w< "i cer-
ia dc seu depósitos de papel que rece-
bt m de catadores uma média de 200 toneladas
por mês dc papclàn \êm i \tão computada'' Ul
a\ IX mil toneladas dt lixo que a Comlurb
recolhe por mês na mesma região.

Oi catadores profissionais qu< usam os
carrinhos burro sem rabo sêio diferentes do\
que usam os dt roda rolimêi e se dedicam a
esse trabalho para não ficarem marginaliza¦
dos dc iv; ' i.u it nho a ajuda dc três homens
que trabalham para num. Fdes eram mendi-
gos. esluvam na sarjeta e descobriram que
catando papel c papelão poderiam melhorar
de rida. i melhoraram disse Antênuo hcrrii-

Moacir Gomes

Burro sem rabo ganha apenas SC >5 0.23 pelo quilo de papelão

ra dc Oliveira, dono dc um dcpêmita dt papeI
na subida do Morro do \'idigal Ja Afltêillio
Tavares, dono do deposito rui Avenida Barto-
lomeu Mitrc, não an ua "papelão dt ou ndi-
go. porque da muna contusão na hora < m qiit
eles dividem o dinheiro Tavares tnrripra o
quilo do papelão a A ( zS 0,23 c vende pelo
dobro para as industrias de piiptl Muda us-
sim os catadores dizem qrn conseguem tatu-
rar dc A ( r5 600 a V( zS I mil por mi s

I gente ajuda a Comlurb a limpar a
cidadi T esse papelão t a nossa s,il\a-
ção Daqui a gente ura a comida diz

Manoel da Conceição. 35 anos. morador cm
Qm imatlos. na Baixada Flumininse. O portu-
gilês Carlos Manoel de Souza não esta t on-
icnit i um o seu serviço Dono dt uni dos cinco
caniinhêics que diariamente estacionam no
Jardim de Alá para comprar papel, papelão i
plàstio* dos cütüdorcs. th contou ijuc hj 19
anos trabalha no ramo "Já tivemos épocas
mclhort s llu/i as pessoas já não compram
íofilo quanto tui tpocü tio ( ruzihlo , disse
Carlos iiuc conio os outros donos t/t canil-
nhòcs. tem os seus depósitos nu Baixiuiu Hu•
nunense

£
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Este mundo é uma chanchada

/\ <nzmo I )ursl

E 

corri está Que eu vou. Esta comédia,
tortuosamente dirigida por José
Carlos Burle erri 1948. não está na

mostra de chanchadas que o Clneelube Es-
taçfíq Botafogo inimgura hoje. Mas seu
titui t in .,uo exprime o espirito moines-
,-ti (ias seis fitas que serão exibidas até
domingo. A mostra, promovida pela Cine-
mateca Brasileira cm Sào Paulo o impor-
la l.i para o Hio. come,a as 20h com uma
sessilo de Carnaval Atlàntídu (1952). de

Carlos Burle Ao longo da semana,
Osearito. Grande O'.- Cy 11 Farney e
Eliana vão pelejar para provar ao carioca
que há verdade no nonv da mostra, de uma
comédia de 1917 e do livro d;' jornalista
Sérgio Augusto sobre as chanchadas: Este
mundo c um pandei'

Em Camat il Atlâmida, que reprisa
amanhã em três sessões. Osearito inter
preta um professor de mitologia uretra
cont ratado i elo produtor cinematográfico
Cecílio B. De Milho (Renato Restler) como
c msultor ; ar.« um épico obre Helena de
Traia. O filme <¦ > filme dentro do filme
a< abam em s.in;.i>a. claro. K uma das duas
comedia» mais antigas da mostra, ambas
de 1952. quando a chanchada ja estava bem
das per as Km 1919, o direti r e > : tei
rista Watson Macedo, o galã Anselmo
Duarte, o vilAo Josc Lew^oy e os cômicos
i i.-caritp e Grande Otelo definiram o g£ne-
: ) no seminal Carnaval no fogo. A comè-
dia. lá qual infelizmente nio resta uma
copia decente, misturava números musi-
cais e patus-
i adas numa
química exa~
ta depois re-
;i e t i d a a

EEgMI

rjfljl

¦¦H^SK^flHHHQni vj mM
jM|M|BKag:aSj5agP pU-

Osearito,
símbolo da
chanchada
brasileira,
a parece em
quatros filmes
cia mostra Este
mundo é um
pandeiro

tropical. Suas chanchadas bagunçavam
¦ om os musif ais americanos, disputavam
o mercado com os filmes estrangeiros e
garantiam filas nas portas dos cinemas.
Melhor ainda, fitas como Carnuval Atlàn-
tida questi mavam, ainda que ingênua
mente, o cinema nacional e ft forte In-
fluência do produto americano. Em 52. o
mais competente diretor da Atlãntlda :-\
hnvi.t virado dis-M>: r ia e criado sua prú
pria produtora. £ fogo na roupa (19521.
atração de quarta feira n.i mostra, foi a
primo ira comedia independente de Watson
Macedo Foit.imbémt ;>rim. ro filmo bra
siloiro a lidar com o feminismo. Mas as
mulhere; que parti ; .. .-. Io 1 Congres o
de Esposas, no hotel Quitandinha. Petró-
pplis \-.ol.'!,i Ferra;-. Heloísa Helena •
Adelaide Chi' .v • nt.iv "l.> - i ertamente
mío silo de iar onrulhi « - la -e

Quinta e dia de lii u:ntn n» <10561 ou
tra produção independente de Watson Ma
cedo estrelada por sua insossa sobrinha
Eliana Infelizmente. o bo-n Macedo e res
Bnsável | • los dois monn : ' s mais fracos
¦i.i mostra. Na sexta, a mestra volta a
At lán tida e e.n( ¦ ntra um i >vo diretor, o
moco prodígio Carlos M ingu Levado pelo
amaro Cy 11 Farney. Manga começou na
Àtlántida . omo auxiliar de carpíntaria e
ácaboil se revelando o mais original dire-
tor do ciclo das chanchadas. Bolando as
troí t.-. omo 1 onvém t uma i«>a < hancha-
da. o Estação Botafogo exibe primeiro o
último grande filme de Manga, O horru-in
do sputník (1959). estrelado por Osearito.
Um matuto encontra um sputnik em seu
galinheiro c »¦ perseguido por agente inter
nacionais. Um filme cheio de ferinas agu-
Ihadas políticas.

Tarnb* m de Manga o com Osearito, es-
trela máxima da chanchada. sAo as paro-
diiis Matar OU correr . 195-11 e S'cm Sansdo
nem Dcililu (195-1). atrações de sábado e
domingo no Kstaçào. Para o jornalista
Sérgio Augusto, esta última (* a melhor
das chanchadas. No livro Este mundo c um
pandeiro, o mais completo estudo sobre o
gênero já publicado no pais. Sérgio gasta
boas páginas esmiuçando a bagunça do po-
pulismo de Getulio Vargas contido ? :n
Xem Sansdo. O filme era o mais maltrado
entre os seis. todos recuperados pela Cine-
mateca Brasileira e exibidos em copias
novas.

A mostra de lançamento do livro Esle
mundo c urn pandeiro em Silo Paulo con-
tou com cerca de 30 títulos, os seis recup»*
rados e mais uma série de fitas d<1 acer\'o da
Cinemateca, Brasileira que não puderam
vir para o Rio. Ricardo Soares, da Cinema-
teca. ressaltou a importância de se reciclar
as chànc hadas e diz que "a recuix'ração dos
filmes vai continuar dentro das possibili-
dadea." Sérgio Augusto lamenta que a
mostra apresentada n<> Rio nAo seja um
Ixjuco nui- ampla e representativa. Não
r .1 filme- d- • -atras produtoras como a ller-
bert Richt-rs >¦ nenhuma comédia com Zé
Trindade, a face cômica oposta a Osearito
nas chanchadas. Apesar disto a seleçfto es-

(':. ¦•.: ¦. são produto raro atualmen-
te 1 lisponivels em vídeo e no cine-
n,a ' ra;n vistas pela ultima vez por aqui
i-n : 11 ¦ a mostra do RloCine regis-
tran-io os anos da morte de Osearito.
i •• • —• \ugusto. af chanchadas ainda
•¦¦-;- ri.i- jrn interesse mais nostálgico»

ade^ua-ic ,t uma mostra NA o sei se o gran-
. Mria de assistir a uma chan-

vii i reprise • -nvencional. Mas
• - •' ia- i f..<aria que alguém fizess'
esta tentativa." Como diz o titulo de uma

¦¦¦:.< ü- rbert Rt !>¦:>, dirigida em

Carnaval Atlântida.
de José Carlos Burle.
1952. P&B. Com Osearito.
Grande Otelo. Col» . Ma
ria Antonleta Bons, Cyll
Karney . El ia n a. J ¦•-••
Lewgoy. Renato R. ,-tit •.
Blecaute. Nora Ney, DicK
Farney e Blll Farr,

professor Xenofontes
(Os< a ri to • 'iitr i'
pelo pr lutor ' • íli«> B
De Milho Re-Mi • • • c,nio
ronsult :• para u:n lilme

! r.• Heb • < de Ti ia
Mas seduzido pelo rebola-
do da rumbeira Lolita
(Pons), sobrinha do pro
(lutor. •' ' • ->i na .: m
daia o se une a dois em
pn i ,i 1 it do estúdio

Otelo .• Col>- • [. ira traiu
formar o hln.- numa bai
ta • hanehada Burlo . n
sa i a u ma ori l ica .!••
colonialismo cu 1 tura 1.
enquanto Osearito se tra-
veste de Helena de Tróia,
Cario-* Manga dirigiu os
números musii ais.

É fogo na roupa de
Watson Macedo. 1952,
P&B. Com An kl to, Viole
ta Ferra?.. Ivon Guri. He
loisa Helena. Adelaide

i !hi« ¦'¦'"¦ Bene Nunes. Eli
reto C.irdo.-' 1 . • da •
!-.ni- i Batista. Fmili
n' i li->rb.v ¦ Virgínia La

Pinduea ( Anki to ) passa
poj' vários apertos no ho-
'•¦I Quitandinha de Petro
! i li.s durante a realização
do 1 Congresso das Espo-

,i . . ht" ul<i i>. ,.us fero
ses condessa do Buganvil-

1 •- i Helena i o Madame
Pau Pereira (!¦'•.• rr.iz. l i i
nieii a i omédia indepen

1 i dir< tor Watscin
Macedo. E notável apenas
por t¦ •: levaii i o ciri «•!.•-••
Ankilo ao .'.-l rei

Rio fantasia d.' Wat
son Macedo, 1950, piiB,
Com Eliana. John Her
bert. Trio Irakitan, Re-
11a t o M u ri e. Ca t ala no

Maí edo, Oswaldo
LoUíada. Ely Augusto.
Ai lindo Du.trio, Angela
Maria e Turco Ferriandi
rr.>
Não há muita história
nesta revista carnavales

a que louva dt 1 irante
ite ts maravilhas do

de Janeiro Fazendo
la com John Horber'
i cansada Kliana in-
preta constrangedora

mocinha brejeira ne '¦
j), 1,tfilmu i• .11 Ma a
. Oi -,1 ate flv a módelad i

imparadá com a adi.
lescente roqueira que ela
viveria em seu filme se
gulnte, Alegria d' ¦''< < < ' ¦
também de seu t it: • Wat
ou Maced

mei
Rio
(itlp
u nu
teri

0 homem do sputnik
ile Carlos Manga, 1959.
p&H ("om Osearito. Cyll
Farney, Zozó Macedo,
Ne ide Aparecida. .Iô Soa-
res, Alberto Peres. Ha-
milton Fi-rreira. Prego
lente «¦ Norma Htmguel
Matuto (Osi arito) encon
tra um sputnlk eiri seu
galinheiro •• um colunista
social (Farneyi descobre
r.ele a i : irtúilldado
uma bc.t história O cai-
pira se torna rico e famo-
so. mas passa a ser perse
g u i d : • r e s p ' •
americanos (Soares), rus-
sos (Ferreira) o franceses
( H e n g u e 11 Neste filme
Carlos Manga abusa de
nu : da idadt . ontra os
Estadi) Unidiis As fai pas
políticas, o trabalho do
Osearito • Norma Ben
irue 1 imitando Brigit
liardot : •• rans desta a
ultima mantfestaçflo de
vigor da ( hanehada

Matar ou correr d.-
C:uio^ Manga. 1051. I\vH
Com Osearito, Cirande
Otelo, José Lewgoy, John
liòrbert, Inalda Carvalho.
Renato Restier, Suzy
Kirby. Wilson Grey, Wil-
son Viana è Nelson Dan
tas.
Em Citydown, Kid Bolha
(Osearito) conta apenas
com a ajuda de Ciscocada
(Otelo) para enfrentar >
terrível Jesse Gordon
(Léwgoy). quo chega 110
tr.-ni 'Ias 1 Ih I'aiodia de

1 r ou morrer i //:(jh
I.' Fre i :.inne

Apes u di- muito t'
>¦ .1 1114IS fraca das
¦omédias de Carlos

Manga apresentada na
mostra. Ma» tem a seu la-
vor o fato de contar com o
mais bizarro beijo final
da história do faroeste.

'¦ / s
no o n
mau,

1 la.
t ròs

Nem Sansão nem Da-
lila. de Carlos Ma liga,
195-1, P&B'i Com Osearito,
Cyll Fárney. Eliana. Fa
da Sanioro, Carlos Ce
trim. Wilson Grey e Wil
son Viana
Ha: 1 firo tOscarito) viaja
numa máquina do tempo
,u e 1 antiga cidade de Ga
za. :.a toma posse da pe-
ruca de Sansílo (Viana),
gai ' ando forca de .«•< ei .
nal De;<ôe o rei Greyi >¦
se torna 11111 ditador bo-
•1.11 hílo. Esta não é bem
uma paródia de San suo c
Datila iSan.i"» and !>¦
hil!\ df Ce. li B. I). MUI-
1 'arlos Manga oi upa
muito ir. iis eni uscubl
char o Kstado Novo de
Getúli Vargas repi >
7. indo -o no governo de
Sa1 -ão ()s> arit Não 1 o
.1 melli : hanehada mas
um dos rr.' Ihores filmes
brasileiros, com uma in-
terpretação brilhante d»k
Osearito.

A——— x-.-^ *c

Eugenc Owguin. Nelson Portella
1 TaüJO f\r.y: tu' i. ¦rifw Si<tzhio£
Hologiiu

Lmskb Eduardo Alvares
English m Opcia £»;-•:• ..>•

Miiniqud

FINDAÇAO Ti ATRO MUNiCIPAI

Tcnipómdfl Oficia, .lc Opera 1

Depois do Sucesso de Rigolctto, não perca esta grande produção inédita no Brasil

—~~ ! Dia o de Outubro as 21 hs

Tíitmnci Katali
íVIVhh Btuh; , ¦

tíi

Coro, Orquestra Sinfonia e
Corpo de Baile do Teatro Municipal

Ri^òiciii.
Rudolí Krecmer

Din . ,i t cnaric Figurinoí t'
l! iií/!»;ifCí'?o;
Hu^c de Ana

c 
%

' \
\N

Dia 8 às 17 hs c Dia 10 1° hs.

iVecos cspecuiis para venda antccipaud

i jiiíi-1:r- -

si::

Dtnnr-1 r
.. ; • „• (.

M.in • ( • ilario

EUGEN

ONEG1N

Dias 25. 2o. 27 e 28 de Setembro:

t -}\\ iíí!> í\\clu?Í*'iWli')lif lh'í^ !t ii *OfU -í1—

Dia 25 reservado para o-, ar- asMnantes

A partir de 2 de outubro

O PIRA I V. 5 \ ( ) s
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Este Espetáculo tonta com o apoio espet ia! do
Ministério da Cultura

Patrocínio
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Promoção
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Presença

em Cuba
A atriz Christina

Rethencourt e o ato:
José Cláudio Rodri-
gues, do Grupo Pro-
teu, de Londrina; fo-
ráni escolhidos para
participar da oficina
da Escola, Internado-
nal de Teatro da
América L a: i n a e
Caribe, com sede em
Havana. Nessa ofici-
iia serão propostas
técnicas teatrais, a
pari ir das Quais os
participantes desen-
volverão um espeta
culo- Será um mês de
trabalho, com quatro
diretores, entr»' eles
o colombiano San-
tiatro Garcia. Do Bia-
sii também ir.io o
p r o f e s s o r V n n Mi-
clialski, como teóri-
co responsável pelo
relato do evento. '•
Fernando Peixoto,
(•orno membro da di-
reção da Escola

A próxima ofòcina
será realizada em
São Paulo, no pri
ineiro semestre de
1090.

NTREATO

Goianos

na França

Mnckscn

Há três anos em cartaz no Teatro
Ipanema, o espetáculo Arta ud revela
o interesse pela fascinantc penso-
nal idade e o processo de c ria
ção do autor do teatro da
crueldade. Na trilha
dessa discussão so
bre Artaud. a Nu-
mem Editora pro-
move no dia 4 de
o u t u b r o u m
evento para lan-
v ir o livro Ar-
taud, a nostal-
a i a d o m a i s. A"obra, 

organizada

fí!
com textos de Ni 1- 1
se da Silveira, Ru
bens Corrêa e de Mil-
ton Freire, ex-paciente
do sistema de an tendi-
mento psiquiátrico oficial.
que denuncia as condições de
tratamento a que os pacientes
são submetidos nas instituições
do Estado. Ao lançamento se segui-
rá a exibição de vídeos, mesa de deba-
t. s e palestras, tudo acontecendo na
rua Muniz Barreto. 136. em Botafpgo.

pelo filósofo Mar-
111 Lüchesi. contí

\'tn r vai ver o que você
eai ver, espetáculo paulis-
ta que chamou atenção pa-
ra o diretor estreante O a-
briel Villola, e que o Kio
deve assistir no próximo
ano. viaja em outubro para
a Espanha participando do
Festival de Teatro cio Cá-
giz.

0 diretor Miguel Oniga
anuncia para novembro a
aprcscnlaç&o única de Mo-
nolito, composto ile mono-
loj*os e poesias, com sete
quadros. O curioso é (pie o
diretor não determina o
tempo de duração dó espe-
táculo: "poderá ir de lã mi-
mitos (com ccrtc/a) ou ate
duas horas"

Em nstud )s, a reforma do
regulamento do Prêmio
Mambembe
9 Saiu pela Editora Itrasi-
lie use o texto de 525 linhíis,
de Marcelo 1'aiva, pe(,• a
atualmente em cenu na ca-
pitai paulista

Hoje. ao final da apresen-
Laçào de OrMia. n»» Teatro
de Arena haverá debate com
o professor, de mi to Io.: ia
Kregá, .Junlto Brandilo

HHK •*

jgM
dirigiu para o

¦ Jtc" - tinVCerere. de Goiania, wKB^K) l
^^3#'1 estd apresenlnpilo ^

M|hv m> i
SSKHr i

Do p o i s. m on tag em c?frtT i OSRbHH^kSB
> —ritualiza mtisicas WBf I

r £*"# A ytQ11 rl indigenas (danhOrd W /
/ jjkpf ill IduU I 1 :?m)m
¦7 /n«a AAnrt lingua ¦
//¦' Jn GIU C6I1& flHHj vante) viaja para a 1

jfCl' . j Baft
.,/MwijL yw BBfc,

"MKT % 
Tv&E^'I^^knU dessa :«rafjgl

¦jt \ fMflTt tj V'vpHVif Marina CererQ,
¦V'TV. J||4 j

xtr J 0 |p'V iL ' jR Win de cenario, mas I r<H|^nMR^S|

. }MSmkv
IN TV n jPT "in fraiicfes. Da)ihdr6 v

Mm i' definido por Fay ad co- ' ' ay
| um manifesto 34'qraiyS|bi^*

|VJV| ecologico" que usa co ][€&.¦

i Alii • Iindustrials pontuando ^<(

Apenas um 
poeta 

lirieo

Gustavo Miranda

Paulo Henriques Britto lança 'Mínima

lírica', um livro em que reivindica o lirismo

Clciisd Mtirid

 . w

i«á
• I.

i :
• ^íA'1!

Paulo IIenriques considera a musica a mais forte de todas
as artes e o maior desafio pai a o poi ta

que conheço de ni!m é qua-

O 

se so o que sei e o que sei e
quase só o que nilo quero
saber. O autor desses ver-

aos líricos nilo tinha mais que 25 anos
quando os escreveu. Hoje, á beira i
38. o poeta e professor de t ra-hw.V > lo
Departamento de Letras ila l'l.C
Paulo Henrlques Britto, tem um cer
to xodó por seus sonetos recentes,
concebidos do forma mais racional: A
pedra só c h,üa, embora dura. se meu
desejo cm toriio dolu (t\:e uniu Cíunt
de sentido, r acredita que desse mudo
abranda e amolcec Todos eles. :
reni. fazem parte de sóü livr lança
do pela Editora Duas Cidades, der.tr >
da eoleçfto Claro Kr.urrra Nu veroa
de. sã< ! ¦ " fin URi M:nima lt>i
reúne além de suas criações rnai-
aluais de lí'82 a HI89 uma seleção
de tudo o que Paulo escreveu desde os
20 e poucos anos. com o titulo !••
I :. '¦ ._, ,1 , .nutfl 1,1 • .. ¦"> au

pintores de afirmar: "Sou
jthviiirt/nte um poeta li rico Minha
poesia esta muit.o lUnida A •: ir;:.a v
vencia en. :ona!

Cabelos eomprli! : elos .-ml -
calça de malhu. cair.iv^et-a e ^«indàlia.-
havaiana?, esta na cara 'íuc o poet.i e
tradutor •:•• livrof com Rumo u Es
taçdo Finulândtu tEdmund Wilson) e
Poemas, de '.Vallace Stcvpi .- vive no
mundo da lua. Sc assim sc pode cha-
mar uma intensa vida intelectual

Paulo, que trocou o apartamento de
solteiro -- onde morou durante M
anos em Copacabana pela v ida a
quatro. m sua mulher Santuza e
dois filhos dela. nfto se deixa abalar
nem pela alta densi ! id- democrAfl'. a
do condomínio em Laranjeiras, de
três blocos. 21 andares cada; e uma
população igual a de uma pequena
cidade. Nada disso perturba suas tra-

ras diárias de leitura de romances,
empolei nulos nas paredes repletas de
estando». Nem mesmo quando esteve
traduzi:vlo - parft ser lançando iitc <»
final do ano pcl.t N ^va i- ronteita
Uirpfto, poema narrativo de 100 estro-
fes. do desvairado romântico Lord
By n

Imagem fai :i para um poeta, .t
¦.erd.id' que 1. eai i Paul . »• ü:
quês »: itU "V. est íi.linit- de :i
cm SAo Francisco. Califórnia, respi
ru 1 teratura. 1 iiriosamen'¦ passou
muito tempo tentando dribla-la
••Queria ser seu amante •• não seu
ni.ii ido. e continuo sendo amant- .
não tenho formação aca '.•'•mU a liem
grandes embasameir s teoricos".
diz. Mas tom " que chama de uma
teonazi: :.a m•(.:•• a pi • si» l'aia eli .
,« porsia <iuc foi nViurta c !''íí^iao paia
ns n(v'o^ orimitivo? "F. original
meiite uma arte th* an.illai•»•'.»poi
que se decora" perdeu -eu espaço
r.a medida em que a .. cio,ia Io criou
novas formas literárias. A poesia
que servia para tudo no século X\ 1!!
teve seu papel narrativo ocupado pe-

10 romance nos século XI> . assim
coniò o romance foi tomado poli ¦ í
nema no século XX. Restou ape; t
lirismo e a metapóesla." N 1 P.ra.-il
riem mesmo o lirismo que acate o • \
contrando sua expressão exata na
música popular. Nãoépora a >que
11 poeta lírico de nossa época bania-
... Caetano ycioso", afirma adml-
rad n orifesso do baiano tropb il. "O

—~s;.a*t qtte-^olirou foi o da i>*flexAo
¦ • rc a própria poesia (jue se toi nou

Incestuosa, ft como a cobra que come
j • a rabo "

AIpur.s poetas, porém, tentam
a^ura roincorporar o lirismc» poe-
sla, concebendo versos mais voltados
para a vivência do mundo real e nfto
ap. .as para as questões da.- linffua-
em-, poeti. a Pau" • •• tm deles s. .

4 fa-.' ¦: ¦: esmo e do lii isn le .br :
a poesia para a realidade r.i''• 'a.

para problemas sociais como nof
anos 60. Sem pensar que ela vai mu-
dar o mundo. 11 tv ••-.in p«rdeu -"a
tngenuidad •• ' " V'"'"L •

, mí •• .¦ .t ; referência
por Cabra, de Mello Noto ' K o
grai: :• poeta da a' ialidade. passB

. . •... 1,, . dei«: : Qual , ¦ :
pessoa que queira < Mebor : • -ta
hoje em dia tem de diirerir Cabral.
Paulo Henrinues com; '-ra seu- doit
• iv nt»s 'O Uri ' Caetano, lono I-
um dos grandes poemas dos tempo?
,it íais a letra da mus:. .\ Querere:

' i Cabral, o n ¦ stre da poesia
e:;i .«I, da qual exclui tudo i que res-
pira ou que tenha sangii" nas veia.-
so i omplernoritam.

Kl- nã > mostra a nv ma t >a vor.
tade com os concretistas simboliza-
dos pelos irmãos Camj - sllaroi l
Augustoi sem negar, porem, que
dois pi 'as fizeram i abe., > de
geia.à•' ' >e. por um ladi . der..1-
uma lição para se evitar o descaiiela
mento sentimental, a emoção ta. i!
têm um ponto negativo sua poe.-: i ¦
totalmente intra-literãna. sem abei
tura para o mundo real. Osconcretls
tas indicam um caminho que a gente
nfto pode seguir." Mais que a poesia,
porem, a paixão do poeta Paulo Hen
riques silo os romances A sua cabe
ceira não faltam prosadores como
Kafka. Proust. .Joyce. para falar ape-
nas no século XX. K mais que a lite-
ratura ou o cinema o que Paulo Hen-
ritjues mais interessa é a musica dos
clássicos alemAes; d > rocjueirps in
gl. -es do final dos anos cn e ! >s
atuais neo foih •. Billy Uragg-. S :. anc
Vega ou Mlchelle Sho< ked A musi-
ca talvez seja a ma:- forte d' todas as
artes, para o poeta a existência da
musica é .mi desafio", diz. Mas ja que
a si na é a poesia, ele prossetrue em
C» ••noaia sumaríxaima que enterra o
livro Mínima lírica Umax quatr>i ou
ctrn o c iiHa.l rio mar ano sdo reais < ¦ ¦ 1

<su.s QUütrü ou cinco nflo há
cm tu. leitor nem eu.

/"o|

Novos curtas

nas telas

OS 

curta-metragens que
entusiasmaram as
piai' ias do último
Festival d' Gramado

serfto exibidos ainda este ano no
grande cin tii' >. Saiu na
iuinta-feira pela F^undaçftodo
Cinema Brasib-iro <j resultado
do júri para a escolha dtis 21
filmes que rc ¦ -berilo o
certificad1 - de exibiçAl'' p
pre-mio de NCZS 25 mil cada um.
E.^tos 21 curtas íoram escolhidos
entre um total de 6*1

Ha .m ano ( meio que não so
escolhem os filmes <u
curta-metragem para exibição
junto aos longas no circuito
cinematográfico. Essa
atribuição passou do Concine
para a Fundação Nacional do
Ciriem t Brasileiro, que de agora
em diante passa a fazer esse tipo
de seleção de três em tròs
meses. O j "i <-nmpo.-' > de 12
pessoa^ - entre as quais Ivana
Rentes (revista Tabu], Alcione
Araújo teatro': l. i, Antônio
Lins (diretor tle totogi afia >
Ãngi la Mana Fagundes
. Assoi iaçfio B: .tstllra dos
Do. >.¦• ¦ nt ttis*as iíii Ki<|o-
'a•.••ii " Marta •! H :

C ícAki 1 ".t i de Rr ¦ i -
.insist iu aos OI f íItt 4 •• \\c
spg.jnda a j\iinra-fer.a. checou

•... ¦ d. • • - alta;-' ' -

apri vaaos. om una: Imidade em
primeira v tação i treze 1 c o:-
cjue provocaram polemica
(oito > Os aprovados cm
primeira votação foram: o xodó
de Gramado, Ilha dos rimes, de
Jorge Furtado. KS; Quando os
morcegos culum. (i*11' aVdo
Llg-nlni, RJ: Trancado ;>or
dentro, de Artur Fontes, I.
Sem tudo que t" sonho
desmancha no ar e Arrepio, do
André pompóia Stunn. SP: Dia
cie visita.de Keinaldo I^inheiro,
SI'. Referência, de Hb -ardo
Bravo. RJ: Viciou*. d<- Rogério
Brasil. RS: Amigo de '< . Bia
Werneck. RJ: O eseurinho do
cinema, de Nelson Na<lotti. RJ.
Joilson marcou, de Hilda
Machado Pedro pescador.
de Mário Kuperman, SP e Aulas
muito particulares, dc Carlos
Gerhasi, RS

Us oito filmes aprovados com
discussão foram: .1 terceira
idade, de Eliane Bandeira. SP:
Hock paulista, de Ana
Muy-laort. SP. Mamãe
parabólica, de Ricardo Favilla.
R.l. Pra :er em conhet c-lu, de
Klavta Felignan, KS;
Super-outro, de E<lií£ir Nrtvarro.
RA. Tuna s takes, de Alnilr
Gutlhermino. PE; Ver jo.de
Wii-i n Rartos, SP; e Fun lu i
mio é nome de íòsf>>r. de
GÜmar Candeias, si •

Ilha das
flore

Joilson marcouNem tudo qiiji^ê>sonho desmancha no ar

escurin ho
do

cinema

Quando is
\morcegos
I se calam
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A g-uerra 
contra JLllxJ 

ilC?Xt?J  O com bate

os fantasmas — com o touro

^ 

^ ^Sonla 

D'Almeida ^ 

^

"•uardiis civis guias cie Lurtsmo, etc... Refor- jgP^^f A 0 novo Dommgutn. Joselito^em um olhai re to
mou o rel'eitorio municipal, que havia sido fe- (J H|^W e urri^pouco triste; um rosto (ie garoto das ruas,
chado pela saude publica; criou vale bransRor- HraS^i,,. J introvertido. modesto, oiyulhoso. Ele alnieja
te. posto de saude e retificdu Os saiArios, gragas jjm 9H|HV J* simplesmenfce ser o matador numero um da
a verba restratada dos salaries dos demitidos. "U;- Espanha. Encontara o sou Homingway?
SO o Brasil rrsolver-imitar Resende? HWlSBBtttiriiw J&M& ¦---¦•¦¦ Fe.nanda 

Mayrink

m: ¦ 
%«im mt-. w 

«4HEHM

Gente que ainda vai dar o que falar

segunda-feira. 25 q 89 CADERNO B pi

JOSELITO

O combate

com o touro
Sônia D'Almelda

Esse jovem toureiro de 20 anos já havia rea-
lizado quase todos os seus sonhos: um carro,
uma fazenda, uma criação de touros. Quase
todos. Ele admitia: " falta o essencial, sair
carregado em triunfo das arenas de Las Yen-
tas". Sair carregado de Las Ventas, cm Madri,
na sua cidade, a alguns metros do bairro pobre
onde cresceu, onde Joselito obteve seu primei-
ro sucesso, vencer nessa praça que faz e desfaz
reputações, esse era o sonho. Ele foi realizado
semanas atrás. Com sua segurança fria, seu
senso inato do ritmo justo, o templo, com essa
maneira de torear com o peito distendido, as
mãos baixas, lentamente, como fazem os gran-
des. Joselito cortou duas orelhas e saiu em
triunfo « hombros, pela puerta gr cuide. Foi o
único na Feria de San Isidro desse ano. Na
Espanha, o mundo messiânico dos aflccionados
já decidiu: é ele o jovem gênio tão esperado, o
salvador de uma arte que ja duvidava do seu
futuro. O novo Belmonte, o novo Bienvenida...
o novo Dominguin. Joselito tem um olhar reto
e um pouco triste; um rosto de garoto das ruas,
introvertido, modesto, orgulhoso. Ele almeja
simplesmente ser o matador número um da
Espanha. Encontara o sou Hemingway?

Fernanda MayrinkCiAudia Garcia "" v';

DENISE VALLE

A luta, contra

o mosquito
A bióloga carioca Denisc Vallè, de 29 anos,

começou .1 so interessar por insetos Quando
fazia st-u ''Ursode graduação Hoje. trabalha na
Fundação Oswal io Cruz, numa tese sobre o
barbeiro Mais especificamente, sobre . prinn-
pai 5¦: teina do seu ôvo. a vilaioceiuna h1
proteína 6 sintetizada apenas por fêmeas adul-
tas e o seu controle por hormônios pode inibir a
produção de ovos do mosquito, o principal
transmissor .ia doença de Chagas F, isso Mas a
pesquisa do I.)enise Yíille transcende o estude
da proliferação dos transmissores poderá es-
clarecer, de um modo genérico, as caracteristi-

api
proteínas ci ntroladas por hormônios,
de evitar ou Inibir ruas sínteses. Mer-

sTUlha ainda num tema que atravessa vários
< ampos da ciência a diferença entre os ho-
mens e as mulheres. Afinal, a vitalogenina e
produzida unicamente ixu- fêmeas, embora os
machos tenham t da a forma.,ão genetii a para
sintetizá-la. É um trabalho muito especializa-
do e Denise tem grande satisfação em poder
desenvolvê-lo com toda a liberdade num pais
t ientificamente ainda .-úbdes.t nvolvido como o
nosso. Ela estuda o barbeiro desde o processo
í isioícj^ico (objeto de sua tese de mestrado na
Faculdade de Bioio^ia da l KRJ, (jue eonsuita
>,ue o sangue humano faza fónv a produzir mais
o\'os que o sangue de animais) até o genético. A
certa altura, os baixos salários que afligem a
'<vr'A biológica, QUa-'e !• vurn Oonise a st.' ban

iara .i Agronomia. Mas ela resistiu brava-
mente

GUSTAVO EL-JAICK

A vitória com

os cavalos

Gustavo El-Jaick. de 12 anos. é um cavaleiro
literalmente emergente. Dos rungarés dé Fri
burgo, passou rapidamente aos cavalos da Fa
zenda Clube Maraiiendi. St us primeiros trotes e
galopes i omeçaram em março de 1988. Logo.
logo, aprendeu a saltar, passando pelas catego-
rias ink ianto, pônei e aluno. Seus obstác ulos
foram subindo, f>0 cm. 90 m. um metro. Na
ultima Copa Fanta. em Juiz de Fora. na verda
de o campeonato brasileiro, brilhou num tei-
ceiro lugar. Competiu com brilho em Teresópo-

lis. na Hípica, na Fape. Está agora se
preparando para o Brasileiro de Pôneis de SAo
Paulo, marcado para o final de outubro. Já
venceu dois torneios e acumulou cinco segun-
ilos lugares. Tudo em seus dois animais, Raio
Negro, o cavalo uruguaio, e Petite Chério, a
égua dè quatro anos que ele mesmo preparou.
Sem falar em Si ninho, emprestado pela proles-
sora, Gabriela de Oliveira, de 17 anos. Atenção:
Gustavo compete com animais de 20 mil dòla-
res, montando bichos de mil dólares Segundo
sua professora, ele tira leite de pedra. Gustavo
diz que o importante no i avaleiro é a dedi ,i-
ção, a humildade, a paciência e n carinho com
os animais. Nesses, fundamental 6 o gest
coisa de encolher as pernas bem i »• a franqueza
(encarar os obstáculos). Seu sonho: chegai ás
Olimpíadas

JB

REFORMA DE ESTOFADOS

„-dTSré\ PENID0 DECORAÇÕES 35? 581-2147
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Idéias

Os livros,
os autores,
as tendências

i culturais.

templo da bossa nova53

Aecio Flavio c/Clarice
Gioconda Vettori 2° a sábado Musica das 19 o»4 hs. $/
[?unViniC"Jl(leMnion; 30 rq^orno let 26- 1/107 n " toe
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Teatro Municipal do
Rio de Janeiro

Ingressos
'1 r,< oCamaroti

f Baicao N
Balcão Simples

NCr$ 1 440.00
240,00

NC.-t 190.00
NC.'S 80 00

L

25 >l 'n.MBKO 2
Progfnfr«a

Amolei Rax - "Hnia lei

Qenjamin Bntten- Les lllunvnanons

Piotr I Tchaikovsky - 5'nfonian" 5

Vondas tlc Ingressos
Df 1 i R 13 do Stíirnrftto rosc-rva priontária

p«10tsl ' íua.JSS1! p naBtlSelcnadoTealro
n parttfdr 1 f» de
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PROGRAMA
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MussorqsK) l ma >oite em Nontc Calvo
1'toKofieíl Sintonia (lassica

SKrjabin: Sinfonia v 2

Reservas nos dias 25 e 26 de setembro |h-Io telefone 262-3935
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Ví<RECOMENDA

A ARMADILHA DE VtNUS

2 1 2l>8), 10 h.
/(.30 u>*i4b ;>

A INSUSTENTÁVEL LEVE?A DO SER

2<-)b f;:

M-:J CO tí fo!( H1' afíí

EACA DE DOIS GUMES

AS AVENTURAS DO BARÃO MUNCHAU
SEN •••••¦.

iAMADEUS

a íU: Pt

O MOVIMENTO EM FAtSO

Bestreias
MAQUINA MORTÍFERA 2
c\r. R í hatd DMi»? (

ROTEIRO

JORNAL DO BRASIL

CURTO CIRCUITO

A música das telas

Fotos de divulgação

O 

Centro Cultural Cãmit
.1(1 Mendes ile Ipanema
é fí-perto. Pegou 10 fil-
mes tipo figurinha-fá-

cil e jüritou-os, de hoje a domin-
i:o, n tinia mostra <iue propõe uma
(nMvisáo cóni novos olhos. B com
novos ouvidos. Afinal, o ciclo O
som na imagem pretendo justa-
mente íáso propiciar à aprecia-
çâo do bons li 1 mes com boas tri
lhás-sonorus No meio dos tais 10
• stào. por exemplo, obras-primas
cinemato^raficas e musicais eo-
mo (> último imperador e Histó-
rios reais.

Paralelo ao ciclo, rola um
i on urso que premiará com algu-
mas das trillias-sonoraa dos fil-
mes exibidos as 20 melhores frn
si.'s sobre " tema .1 magia da
tnushá cinema Para partici-
par tio coneurep deve-se preen-
ehei o cupom impresso no jornal
\; inh cultural, dpiprópríp Cen
tro Cultural CAndido Mondes, e
depositA-lo nas urnas colocadas
tanto em Ipanema quanto na
Pracá XV

Prêmio mai( i o assistir á boas
imagens e boas músicas. As mo-
íhores s;\o mesmo as dos supraci-
tados O ultimo imperador e His-
tórias reais. onde. em ambos, o
músico/cineasta Oavul Byrne dá
o ar de sua graça sendo que, no
primeiro, também há o talento
iio japonês Kyuiehi Sakamoto.
Mas lià fcótlo tipo de correiacftO
entre cinema o música, grandllo-
qtiência grãndiloaüência (A mis
são, i'om Hobort De Niro e Je-
iviny frons): noir jazz tPor volta
clu ttieiü-noite, cem Dexter Goi-
don e Françols Cluzet): meurose/
intimismo ifíettu com Boa-
trice Da lie e Jean Hughes Antrla-
d c e até policial fu s i on
\CqhspiraçilQ ieqUila. com Mi

. Pívif-iVr. Mi i Cli<mon e Kurt

A PROGRAMAÇÃO
1 4 h ,

I 6 h 3 0 ,
1 0 h c
211.30

A rnissAo, do RoUuid Jotíé.
com música de Emau Mor
nconne

Conspiração Tóquil.i do
Robort Towúq, com música
de Dave Grusin

A uniçAôdo fiitcAo. »<' John
Schclesingbr, com música
dê Pai Mothenv

Sirto nounior, Kon Shel
don. com musica de !>r .Io

14 h. i
1 6 h ;
lSh. 2Qh ; nes e Stcve Ray Váttgb&n
o 22h

Hussell). Relaxe e go

"'w^HDv 1
djsi

im / JFt TlL j^Hr ^ X/ trTr;' I ,3
kM.': , , ffij

m ilk 
• 
tr 1

1 Mk V'T 
j

mmBm 
• ci a

tfflmSBm t- i 2S

Poê volta
da
meia-noite:
Herbic
Êancock
(ao piano)
e Dexter
Gordo n

Por vo!ta da nwi.i noite. de
Rerlrand Tavornicr. com
música de Dexter Gordon e
Herbic Hancook

Seita 151c lSh
c 21 h

U LÍltiivo ímponder. de üer
nardo fiertolucci c>'m üiú

| s;« .1 de Ryuichi Sakamoto.
| ! )avui Byrne e Cong Sn

!4h I Libihnto. de Jmi Henson.
| com musica ii«' David Bowie
! e Trevor Jones

Sábado

Histórias
reais: John
Goodman

. é o moço
casadoiro
que canta
Da vid

1 4 h
10h30.
1 9 h e
21hB0

Dom 1:1 ijo

Bétty Biúe dõ Jcan Jac
ques Beneix, com musica
de Gabriel Yared

Histórias re.us de Davíd
Byrne. com música dos Tal
kuuT Üeads

Byrne

0 h
Sh, ÍOh

Yeludo azuL de David
Lviich, com.-música de An
ceio Had;üamend

ÊÊCÕNTINUÃÇOBS
RAUFLY CONOENADOS 1'ELO VlCIO

O VINGADOR

wE3S3ü3mm

VIOFOIAKE CINCO FACES DA GUERRA
Mbicao <d« PtMoun. dl! OlWst Stone Hoje. .í*í
, no { ... , ,. «, . Pu.) 1 ' ti6 '
1 01 V nU«HÍ3 UijUC.i
FESTIVA! JIMI HENORIX
Htvidrn • >ncert Mc.»* «."¦ ne í •'
OrJo Mttndtn- ''''

VÍDEOS NO ADUANA• h.mr"' *'¦ ¦ • a ;•••'' ' ¦' • •
i Hn. no Aduim.i Vídeo. Rim dii Allântloga. 43

V*aa£70D

X-
tANGOSV TANGOS

V ^BSOOSEf"

ALESSANDRO borgomanero

>s'

ORt-STIA

y£?S|j£70Cr

O CONTRABAIXO

VAIDADES E TOLICES

NOS TEMPOS DA OPERETA

OS SAFADOS

NA TRILHA DOS ASSASSINOS
DEMONS FILHOS DAS TREVAS

A FERA DA GUERRA

f NSIN A ME A OUF R L R

O GRANDE MENTFCAPTO

BR EA PR ESENT AÇÕES

VE LUDO AZUl m MOSTRAS
CICIO O SOM DA IMAGE M

LA VOIX HUMAINE

MOMENTO DO DESTINO

GRINGO VELHO f SII; MUNDO f UM PANDl IRO
SOLTOS NA VIDA

SING A UM PASSO DA FAMA 007 P l R MIS S A O PARA MATAR
A HORA DO PESADELO 4 O MESTRE DO ROBERT WISE (IX FINAL)
SONHO

TEATRO VIDA PAULO SÊ.RGIO MAG

¥
mSHOPPINGS
ART CASASHOPPING 1

ART CASASHOPPING ?

ART CASASHOPPING 3

ART-FASMION MAU 1

ART FASHION MALL 7

ART FASHION MALL 3

ART F ASHION MAL1 4

fiarra 1

BARRA i

BARF1A 3

NORTE SHOPPING 1

NO«TF SHOPPING 7

mo sui

meopACABANA
ART COPACABANA

CINEMA 1

CONOOR COPABACA8ANA

COPACABANA

JÓIA

RICAMAR

STUDIO COPACABANA

MIPANEMA E LÊBLÕN
C AN Dl DO MENDES

i AGOA DRIVE IN

Ü BLON 1

I E BI ON 2

STAR IPANEMA

ÊÊBOTA POGO
BOTAFOGO

ESTAÇÃO 1

ESTAÇÃO 2

ESTAÇÃO 3

OPERA 1

OPERA ?

VENEZA

Mcatete e flamengo
LARGO DO MACHADO 1

l ARGO DO MACHADO 2

l IDO 1
1 IDO 7

SAO LUIZ 1

SAO LUIZ 2

STUDIO CATt TF

STUDIO PAISSANDU

Mcentrõ
CINEMATECA DO MAM

HORA

METRO BOA VISTA

ODFON

PALÁCIO 1

PAl ACIO 7

PATHf

VITORIA

MfÜUCA
AME RICA

ART TIJUCA

HRUNI TIJUCA

CARIOCA

TIJUCA 1

TIJUCA 2

TIJUCA PALACE 1

TIJUCA PALACE 2

Bmeier
ART MtlER

BRUNI MFlER

PARATODOS

Kl RAMOS E OLARIA
RAMOS

OLARIA

ÊÍMA DUREIRA E
JACAREPAGUÁ

ART MADUREIRA 1

ART MADUREIRA 7

BRISTOl

MADUREIRA 1

MADUREIRA- 2

MADUREIRA 3

BC A A / PO G l i A N DE
CAMPO GRANDE

palácio

0 NITERÓI
AR TF. Uf F

CENTER

CENTRAL

CINEMA 1

ICARAl

NITERÓI

NITERÓI SHOPPING 1

NITERÓI SHOPPING 2

WINDSOR

EÊSÀO GÕNÇÃLO
STAR SAO GONCAI O

ill

?
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DivulgaçAo

Dencuvee Dorleac cm Duas garotas românticas: uma exumação do musica! americuno

Quando o cinema

olha seu umbig\o

Rogério Ihirst

lis EMA se referindo a
i.ii'iC?nii r.Af> f ftU.o ni-

Hellers morreu em 1980. V/te
íru;/ òj l/ie /'íhá: Pantlicr è cie
82. Blake Edwards subverteu
,i matemática usando òenas

Seti '.nV' c n :ii o ü

melhor exumando o musical
amerteanò. mò.rto nos anos
50. O diretor francês já havia
leito um musical Os guarda-

, >i >i )'i)s- í!n iii>u ¦/ i !.< s i'i ra -

3 FILMES
KARATE KID —

A HORA DA VERDADE
TV Globo 15hl0

13 Xvrntiira juvenil (K(lTliti} kid) do John O.
AvildPiMí. Cor» Halph Macchio. Ta' Morita.
Klizaboth shue. Martin Kove, Wllliain
y.afoka. Hitnrtff Hellfr e Ròn Thomas. Pio-
duçüo americana do 81. Com (Í2(im ).
Após ser espancado por um valen-
tAo (Zabka) e seus amigos, garoto
(Mac hiol começa a aprender karatê
com uni velho o sábio oriental (Mori-
tai Apesar di toda a filosofia contra
a violência o garoto acaba pártici-
pando de uni brutal campeonato di>
artes marciais, simpática e disfarça-
ila louvnçAo à violência do diretor
Avlldsen, (iue oito anos antes ganhou
um Oscar por Rocky. O filme foi um
imita sucesso comercial o gerou um»
série que já está 110 terceiro filme,
que aliás estréia este mês no Rio.

DEIXE MINHA SEPULTURA
ABERTA

TV Corcovado 21 h40
¦ Terror (Túvp nu/ grave open) de S.F.
BrownrlgK- Com Camila Carr. Gene Ross,
Ann stafford e Chelsea Rofifi. Produçílo
ftm«'ricãnn do 7fi Cur <78rn»
Moçíi problemática (Carn. apaixona
da polo inn:\o desaparecido, se veste
do homem nos momentos de crise o
mala seus pretendentes com lima es-
pada. Estranha produçílo independeu-
te de terror com tintas de Psicose, de
llitchc ok. 6 Repulsa o" sc.ro, de Po-
iunski Kstá longe de ser um grande
filme mas tem um clima bizarro raro
de se encontrar no cinema amèrica-
no.

A TRILHA DA PANTERA
COR DE ROSA
TV C;Io* • 22M0

Cninrdia (The trail of lhe Pink Punllier)
dr Hlake Kdwards. Com Peter Sellers. Da
vid iVircíi, Kichard \tutlipan. Joana l.um-
iry. Capuctne. H< rhert Lom, liuri Kwouk e
lióbcr.t Lopgiih produção americana dc õ2.
Cot (97m).
Tentando ene- ntrar o desaparecido
Inspetor Cioseau iSellers). repórter
do TV (I.umley i entrevista as pessoas
mais próximas ao policial, sua ex-es-
posa (Capucine) o velho ladráó Char
los i..»tion i.Nivon. -. seu antigo i liefe
Inspetor Dreyfuss i Lom •• sou empre-
gado Cato 1 Kwouk1

DUAS GAROTAS ROMÂNTICAS
TV Globo 1 h 10

Mumi-«1 (Lrs dcrimst iles dr Ihn hcfott)
de Jaeyucs Üctny. C<>m Cathvrinv Dciuu-
ih Frunt, •>!!,<• Oot!Gcntf:Kdly. Sljchet
/>: efíli, lacques /Vrrfit. 'Ocorgc Chòklrls e
( , r ; , r [)glr. ¦il.i.ilO ' r<:'ic rsd dr W> ('"T

1C AN AL 2 — TV Educativa
Rh CATAVENTO
8hl5 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Cducat'vo
8h3Õ TELECURSO 1° GRAU Ctilica'

• : TELECURSO 2" GRAU Educali-
V o
VIVER ¦— Debates do. interesse para a
11j'1 ¦1 iia Apresentação ae Halina Gryn-
borçj
SEM CENSURA MELHORES MO-
MENTOS Reprise
80 ANOS DAS ESCOLAS TÊCNI-
CAS DO BRASIL - Comemorativo,
direto de Brasiiia
DOCUMENTÁRIO
APRENDENDO EM TEMPO LI-
VRE Document.Vío
DIÁRIO DOS TRÊS PODERESinformativo sobro os Poderes Executt-•. ¦ Le*:;'Siativo o Jud'Ci«Vio
REDE BRASIL — TARDE Nc:
c.ífio loca!

2b30 ABRINDO O JOGO Produção da
TVh N^aranhôo

0h30
íon

1 h 30

12h

MCANAL 4 — TV Globo
6h30 TELECURSO 2" GRAU Lducau

BOM DIA BRASIL Entrevistas
; éticas

7h30 BOM DIA RIO - Noticiário local
B" XOU DA XUXA - Infantil Apresen-•• H) do .XtM 1• GLOBO ESPORTE Noticiário es

POftíVOHOJE Noticiário, agenda cultural »
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
VALE A PENA VER DE NOVO
Reprise da novela Breqâ chtput?, do

•'íSumo Gabus Mendes Com Marili.»
Porá, Glória Monczos. Marco Nánjni."jo Dòrta. PiJtflcia P»!'»ar o Patrícia

SESSÃO DA TARDE i íme Karn¦¦ • ai a hom do verdüdti
SFSSAO COMÉDIA Ser nr: ' ,
per Garâs Episódio Hisiàrinhas para

13h30
MniO
1 &h
15h3Ó

16h

19t:05
20h05
20h30«21h^0

21M5
22' ?5

22H40
23hdO

Telofone da emissora 221 2227
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
REVISTINHA — Infantil
I LOVE YOU - Aulü de inglês com
Márcia Krongiel
VIVER i1- ! at( s de interesse para a
famiiia Apresentação do Halina Gryn
berq
SEM CENSURA Debate de as
sumos oro evidência Apresentação de
Lúcia Leme
ESPECIAL REDE ! documentário
TEMPO DE ESPORTE Noticiário
esportivo nacional e internacional
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
JORNAL VISUAL N >t ariodedi
cado aos surdos mudos
REDE BRASIL NOITE Not.ciãno
nacional o internacional
REPÓRTER ECONÔMICO Irifor
m»»s sobre economia
CONCERTO PLANETA TERRA
54 MINUTOS Intiovistüs Apre-
sentaçáo de Dulce Monte r ? Convi
dado do hoje Gradue Olhe/o

18h

2.-J
(}¦ :

Telefone dn emissora 529-2857
O SEXO DOS ANJOS Novela de
Ivani Ril:e;ro C',fn Bia Seidl. Felipe
C r" Isabel i Garcia o Silv a Buar-
queTOP model Novela de W.iiter
Negrão e Antônio Calmon. Com Malu
M.iíior. Nufio Leal Maia, Cecil Th 'e,
T,)'.i"':ítufuo F"fT-iro o Ma",) Ziida

iO RJ TV - Noticiário local
JORNAL NACIONAL Noticiar ;
nacional o internacional
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

10 TIETA Novela do Aguinaldo Silva.
A'\f Mar. i Mo'et*sohn o F<:rardo 1.••
n I ¦ ..1"Com B e 11 y l: a r»a. J o,, n . i
F-onim. Cãssio Gabus Mendes, Lícita
Brondi e Refiinaido Faria

; TELA QUENTE I . ¦
pontom cor • de ros.1
JORNAL DA GLOBO

'<} d»

Comentar i
nrn o Palito I ra
CINECLUBE

¦ de » a1 i

mCANAL 6 — TV Manchete

PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
JORNAL LOCAL .st ¦
BRASÍLIA J -¦ i
COMETA ALEGRIA ' De• 15 n ' r ' ¦ MANCHE-
TE ECONOMIA ' • i! vo e
MANCHETE ESPORTIVA — 1 •>
TEMPO N6t • : rt
sentaçáo de Márcio Guedes
JORNAL DA MANCHETE — EDI
ÇAO DA TARDE N :• ,1 o internacional
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

MttlO A MARQUESA DE SANTOS ¦-- Re-
i • >o da nvnissérte de W; son Ag./ar
i Com Ma'tf P(Ot>nc-i Gracindo Jr
l :V.m n Lu "j Se';j'0 Bnto e Be th Goj
MULHER 90 >--r imí t>«r ní
A:,'esentacào de Astnd f ordone^e
CLUBE DA CRIANÇA

Telefone da emissora .» < n
ELA & ELE
dos de hoje Adriana Cntcunha-re.
Wagriur Tiso. Lecy Brandão. Negui
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
JORNAL DA MANCHETE — 1"
ediçAo
ternácianai Apresentação de Letla
KANANGA DO JAPÃO
de Vv !S0" Aguiar F" Coni Cnsnane
Giusocne Oristanio. Zez6 Motta ò Ru-
tje- i C "í:*\
DEBATE EM MANCHETE L? "re

MOMENTO ECONÔMICO
Ap".r,'-"ítacào :de SaT/^-ào Schvart<*-
JORNAL DA MANCHETE — 2-
EDIÇÀO No? e in

ro nem novo. Curiosa-
mente, a Globo apre-

senta hoje, praticamente em
seguida, dois exemplos deste
olhar cinematográfico ao pró-
prío umhieo. O melhor da nol-
te c Duas garotas românticas
< Ia'.s" demoiscUês de Rochc
f'( rt. Franca. 1966). no qual
.Jacques Demy brin- a com o
musical americano, O pior.
mas mais impressionante,
vem antes. Em A trilha da
Pantera Cor dc Rosa (The
trail of the Pink Panthcr,
EUA, 1982) Blake Edwards
brinca com a morte de seu
velho colaborador Peter Sei-
1 e rs.

O comediante inglês Peter

Cioseau não aproveitadas nos
filmes anteriores da serie da
Pantera Cor de Rosa. Alter-
nado às piadas necrófilas o di-
retor usou material novo em
que David Niven (o Fantas-
ma, um antigo ladrilo). Capu-
fino (ex-esposa do policial) e
Hertiert Lom i Dreyfuss. ex-
chefe de Cioseau), entre ou
tros. falam do desaparecido
personagem O resultado <¦
constrangedor. A n;lo ser por
uma única cena. Quando o
Chefe Dreyfuss. enlouquecido
por anos de convivência com
o estúpido e desastrado Cio-
seáu. lamenta o sumlço do co-
lega

J.t' fj.ics iJomy .so síiíu l.'om

plüies de Cherbourg, 1964),
vencedoi da Palma de Ouro
em Cannes. A id» ia era origi-
nal. tratar um musical como
se fosse a vida real. O resulta-
tio é fascinante e chato, triste
e pesado. Em Lcs dernpiscUes
o cineasta é mais fiel a tradi-
çâo do espetáculo amcricanó.
Elo trata a vida real como um
music .ii. Duas garotas (as
manas Cathcriné Deneuve e
Fraçoise Dorleac) querem su-
cesso artístico e amor. Mera
ti' seulpa para a constante
erupcAo dc ijalés, a deliciosa o
incessante música de Michel
Lègrànd e o aparecimento dos
liailarinos < envidados Cene
Kcliv i Gcotge Chakiris.

t I26m).
BoIa.s pêmons fnincosas i Deneuve e
Dorleac) se iniciam na carreira ni-tis-
tica no grupo dc tluis dançarinos iti
ni'tãntes (Chakiris e Daie) Ao mes-
mo tempo cia.- procuram os homens
de sua vida A primeira está apaixo-
n.tda por um misterioso marinheiro
(Perrin) enquanto a outra conhet ••
um compositor americano (Kelly)

ASSALTO NA RIVLEHA

JORNAL LOCAL N t Ciar
MANCHETE ESPORTIVA — 2>
TEMPO Noi.c ar o 0SD rt .
Apresentação de Paulo Stoin

lCANAL 7 — TV Bandeirantes

TV í-iar. ieir;' 2hl0
¦ (riminal (Thf go cit Rivícrg /íuriA Rob-
herv) dc Francís Mcoahy Com ICurrcrt
Ctarkc. Stephcn Greif. Christophcr Mal
• !m c Stgel Humphreys. Produção ameri-
cuiia de TU. Cor (Udm).
Quadrilha planeja e executa ura ousa-
tio assalto na Riviera francesa. O gol-
pr rende a fortuna de Us$ 15 milhões.
Recontituiçilo de um fato real.

BOM DIA Re1.: •
AGRICULTURA HOJE
CADA DIA
DESENHO
BRASIL HOJE

O GORDO E O MAGRO
DIA A DIA
COZINHA MARAVILHOSA DA
OFÉLIA C -i- C'-
»V- j-- íjto
A DEUSA VENCIDA

UM HOMEM MUITO ESPECIAL

JORNALLOCAL
ESPORTE E AÇÃO

Telefone da emissora
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
ELASH
CIRCO DA ALEGRIA

CASA DE IRENE
CANAL LIVRE
JORNAL DO RIO
AGROJORNAL
o campo. Aprèsc tacao uniu
C
JORNAL BANDEIRANTES
RITUAIS DA VIDA
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
DALLAS
DESAFIO

VANGUARDA

yjnsnímci

30 ANOS SEM DOLOPES

SEIS E MEIA

l c-"- % c antores
límho e Adriana A$
An-*J'-' /' l«{B44CfS

SSbares"
CANÇÕES DE ESCRITOR DF PEÇAS

das K

GULA Ei AR

PEOPLE

JAZZMANIA

MISTURA FINA

CLUB 1

BIBLOS

POKFR BAR

DESGARRADA

ST MORIfZ

CAI IGOl.A

RIVF GAÚCHE

ARCO DA VEl HA

>. AEEiOüininniümn

RECOMENDA

f^VSANTE SCAlD A F E R RI j JAMES CARVALHO BRITO

MARIA MODRACH

JEANNETTE PRIOLll

ARTUR IESCHER
n," ¦ mu R- • '

Ângelo venosa

GEOMETRIA SEM MANIFESTO

MUTAÇÕES
m fyvé ' # ; • '¦•- " •-•'

í IHACEIA t WAIACE RENAN PALHARES

O PAPEI DOS SETE

ALEXANDRE DACOSTA

PERNAMBUCO FORMA E COR

GRAVADORES DF TIRADFNTES

TRILHOS DA MIMÒRIA CARIOCA

I CARLITO CARVALHOSA E RODRIGO AN
i DRADE - - " . '

*¦>»¦•••¦* 1 ¦ ¦

R o Cf Jar» to O enfoque na rr

DIONlSIO DEI SANTO

ROBFRTO BURLE MAR* 80 ANOS

V EXPOSIÇÃO Df ARIE DO GRAJAii

NOVA ESCUITURA GAÚCHA

FM CADA CABEÇA UMA SENTENÇA

JORNAL DO BRASIL

íÃM 940 KHz ESTÉREO
JBI Jornol do Brasil Informo
ás 8m30 1 Üh30. t8b30 e 0n30
Ropôrter J B ü" . 1 ! "
JB Notícias de 1-' .1 l'
Além da Noticio
Momento Econômico
Acrea.iç.5o Ru: Pí/ar.ro
No Mundo ' .'4 <» t" AS 9*'i'b
Nas Entrelinhas 6* ¦!j
Panorama Econômico ' *
Correspondentu om Washmyton
Correspondente em Paris
Correspondente em Londres
Os Rumos da Política
Encontro com a Imprensa
O sou dmhoifo hoje ¦) ? '

Arto Final Variedades

ds r>o'üi
â$ rr.tí;as
>bb com
às 9h|0
m Canos

ÍFM ESTÉREO 90,7 MHz

OS PRESIDENCIAVEIS E AS MENINAS DO
BRASIL

JOAo NICODFMOS

PROJETO MULHER

PRÔ NATURA EXPEDIÇÕES A NATUREZA

TADASHI K AMINAGAI

P AN T AN Al AlFRTA BRASIL

BOA VONTADE
BANDEIRA -ma; .0

ESPORTE TOTAL

MARCIA BRASINI

mFM 105 — 105,1 Mliz
105 na Madrugada v , ! • • t «¦ , •
As Mais Podidas da Madrugada
Desperta R»o r ' "
Bom Dia Alegria rv ?* ' • .< ••
Vale A Pena Ouvir de Novo >
Boa Torde Ami/ade
A* Mais Pedidas do Som dos Bairros >
105 Segredos de Amor ' âà 1 8h
Amor sem Fim 'e C « 6*. 35 /

MCIDADÉ — <102,9 MHz
Saudade Cidade d" *' j éb - 8^' • 14
Telefone da Cidade u»? 2* a s-.a
Adrer^alma - ¦> t1" A*- C
O suce^^o da Cidade > . : •
Bau do Rork

mCANAL 9 — TV Corcovado
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

7h40 RENASCER Ri ; ¦

8h
8- ' '
8h30
9h30' h

de Criop.n (Mnjorvo Barbosa
r-i Preist - AAD 2t 27) Los

PROJETO NOVA VIDA Ro > ,
POSSO CRER NO AMANHA
ENTRE AMIGOS P»« ;
DESPERTAR DA FE > •
MILAGRES DA FÊ Ro
IGREJA DA GRAÇA R" j
PALAVRAS DE VIDA R«- j
CENTRO DE CONVENÇÕES
EVANGÉLICAS P>' :: r
VIVA COM SAÚDE
MEDIUNIDADE M, ; Ap'.-

¦ "farão At 'r,j Nüf';»*?»
FERIAS NO ACAMPAMENTO• 41 ? tido
EM TEMPO  ' • •
laçâò do Roberto Msicst Convidado
O DIREITO DE NASCER  Roorisc
dá novela Adaptação do Canos Bn*so*

, p, - . J S« Rivil: e •-• r-.. í I ,
cc-m VHOn rò Ca^o Humberto

Mcanal 11 — tv s
7h QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

l duc Ãt vo¦ - MÃOS MAGICAS• i. SHOW DA SIMONY
A;-."",enta' .V: do S-m< -••>

9h ORADUKAPETA
wntacào de Sòrgio Malandro

Un30 DO. RE Ml. FA. SOL. LA. SI
Infanti! Ai rebentaçâo du f.t ifiano' 2n30 CHAVES • • 4
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

T4ht BOZO «•ü.-tii Apresi-ntacàc
SHOW MARAVILHA
CHAVES

br 40 CARROSSEL — OS MONSTROS
Senado'"13 ECONOMIA POPULAR PERGUN

TE AO TAMER v . •
nòmico

mCANAL 13 — TV Rio¦ PROGRAMA EDUCATIVO
REENCONTRO P. . ' -1 ••••• V. • !. ti,'«slor I «
RIO MULHER I > •
Apresentação de Se'«ma . -'a
AERÔBICA
OS REPÓRTERES NO RIO

n?i07 CLIP TV - Cilps musicai* Apresen
taçâo de José Renato Rabeic
RIO URGENTE ESPORTE ti
t'Vü Apresentação de J 30 Cunha

-7 OS REPÓRTERES NO HIO
palístico
RIO URGENTE
se-ntòcãò cie Eliana P •••* rn. Let-c-a

1?h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

FLASH

CINEMA NA MADRUGADA

Telefone da emissor»

HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
SOM NA CAIXA

SESSÃO DESENHO
MULHER EM AÇÃO

• B;
vibração

PROGRAMA SIDNEY DOMIN
GUES
ARTE E INVESTIMENTO
INFORME ECONÔMICO
taCao de Nelspr. Pr»on
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
SESSÃO VIST A CHINESA I •••
Di».*ú m.nhti sepultura abem
0 RIO E NOSSO

ULTIMA PALAVRA R. •
Ango

Telefone d» emissora 580-03^3
TJ RIO
TJ BRASIL N-. * . 1 r«o "açu;' eApré&eniucâo ae Bons
PRIMEIRA FILA Brietim da Fôr
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO'' 40 Jô SOARES NOVE E MEIA — En-
trevistiis com J6 Soares Convidados
de ho;e üeno a senhora U/ys

Gwnwâcs o attsià pttwco Carv¦'t* , 1.' .r P».'SoeP,fé
. VEJA O GORDO ¦

. • -4_. CARRO COMANDO
hJC TJ — EDIÇÃO DA NOITE '

cíário nar-^nn' r» internacional
1hl0 ISTO £ BRASIL Bformacòes luri<í!ira«t Apresentação de Humberto

Telefone da emissora 293 0012
RIO URGENTE • "in
OS REPÓRTERES NO RIO
PERDIDOS NO ESPAÇO Sena-
PRESIDENTE 89
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
CINE RIO
OS REPÓRTERES NO RIO
PLANO GERAL

;rael T ,it>

OS REPÓRTERES DO RIO

PALADINO DO OESTE
> programação pui 1 .• , i„ th . Rr.n-n

:• programas''pore'



DISCO

Das telas de Hollywood

ssmrns

OEGY £
^BESS» km . 

j

WM

Pacote de cinco LPs da Breno

Rossi revisita o cinema

americano da década de 50

#*- • Wander Tai'1'o' e ' R.'lc1ío Tá^ci'

0 desafio

de recomeçar

•João Máximo

A 

cadela de lojas Breu-
no Rossi, resppnsável
pelo relançamento no
mercado de algumas

raridades da música americana,
continua facilitando a vida dos
colecionadores. Volta o meia
reedita discos há muito fora do
catálogo, a maior parte do va-
lor não apenas histórico, mas
também artístico Nesses seus
quatro; cinco anos de projetos
voltados para a arqueologia fo-
npgráfica. ela revisitou o teatro
musical, andou pelo mundo do
jazz, reviveu o som de .ihriimas
big bands e trouxe de volta
a voz de um punhado de exce-
lentes cantoras, entre elas Bes-
sie Smith a Peggy Lee. Agora,
chegou a vez do cinema. Cinco
álbuns, um deles duplo, formam
o novo pacote, Como de hábi-
to. em edições limitadas.

0 primeiro é /'on/.V Hess,
vorsfto cinematográfica da òpo-
ra de Goorge Gershwln O fil-
me, o ultimo produzido por Sa-
muel Goldwin, e de 1959. Era um
projeto no qual o diretor Otto
Preniiiiger tentara interessar o
velho Goldwin no inicio dos
anos 50. Sem êxito, porém.
Goldwin. como todos os outros
grandes produtores de Holly-
woud. ainda náo acreditava que
uma superprodução all-black
{(¦.—¦ ornei eiálmente viável.
Até ;ur cm 195*1 o próprio Prê-
minger fez sucesso ao produzir e
diriu-ir Cármen Jone¦¦>. transpo-
si.;ão para o cinema do musical
da Broadway. Foi o bastante

; ara < onvencèr Goldwin.
O bom. mesmo, no filme, é a
musica A ópera de Cíershwm.
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ffl DAY

rrt-; ia primeira
IVCíf.. uma obra-prima Da pri-
•neírn ári.i a célebre Summcrtt ¦

... epilpgi . /'»i on mu !'¦"!/.
os temas se sucedem com gran-
de riqueza melódica e harmôni-

a. Os ritmos foram pesquisada
polo próprio Gershwin na comu
nidadé negra onde se passa a
história André Previn e Ken

Wn.lt x- cl.-vrlmg-'

ÍV i

Darby fizeram a adaptação do
score para o cinema o ganharam
um Õs( ar por isso. Mas o disco
não é bem uma trilha sonora.
Kstào lá- i'eárl Balley. Diahann
Carroll e os cantores que dubla-
ram Dorothv o Sidncy 110 filme.
respectivamente Adole Addison
e Bobert MeFçsrrin ipai do
Bobby > Mas Sammv Davis Jr.
preso por contrato a outra ura
vadora. foi substituído no disco
por Cab Callowa.v. que por sinal
viveu o mesmo personagem.
Sportin' Life. muitas vozes no
palco, ini lusive no Brasil Um
bom relançamento, embora
iojiií1' das melhores gravações
de Rórgy Av licfts

,-i St ar is bom (San i uma
estrela), de 1954, é um clássico.
Na VersAo ( ondensada que elie-
gou ao- cinemas, tem sido exi
bido com freqüência na televi-
são. Júdy merecia o Oscar que
foi parar nas mãos de Graco
Kelly, assim como a caindo
The num that <j<>t awai/ mero
cia o que foi dado a I hree cuins
in i/w tountain. Consta que a
Academia resolveu castigar
Judy por seu mau comporta-
mento durante as filmagens
Seus porres e suas crises de nor
vos custaram milhOes aos pro
dutore.- !• a Academia sempre
levou o dinheiro mais a sério
que o talento. Quanto á canção,
iuin< a s»' soubo por que se prefe
riu uma das pouoas coisas ruins
feitas por Jule Styne a uma das
mais densas (orch songs de Ba-
i o 1 d A r 1 ('li. A música do 1 i 1
mo. a exceção de H->rn in a
trunk, urri mcdlcu produzido
por Leonard Gershe a partir de
velhos standards, é toda de Ar-
len. As letras são de Ira Cersh-
win, que assim perdia sua ülti
ma i hance de ganhar um Òs-

Doriá Day está nos dois clis-
cos seguintes. Quando se trata
dela. não há meio termo: é amá-
la ou esQuecô-la. Os Que conso-
guem dissociar da imagem de
atriz chatinha. sempre repre
sentando a virgem convicta, a
excelente baladista rjue ela era.
decerto saeirl lucrando. Love
mc or hmvr tnr (Atnu-inc ou ps -
QÜcce me), de 19r>õ. é o melhor
filme da carreira de Doris, que
vive nele a atriz e cantora Ruth
Etting. ile razoável prestigio
nos tempos das Zietrfeld Follies.
O disco 6 ótimo lim repertório
de primeira intei pretiulo por
uma cantora ideni The pujama
game (Pijama jxtra dois) nave-
i:a por outras anua.- De 1957.
baseia-se num musical de su-
cesso que estreara na Broadway
três anos antes Doris faz na
tola o papel que Janis Taitre
viveu no palco, mas John Haiti.
Carol Haney. Kddle Po.v Jr, Re-
ta Shaw e Bilzz Miller repetem
os seus As caneles são de Ri
i-hard A iler & Jerry Ross. dupla
muit o pi omissoi .1 que. apo>
dois grandes êxitos na Broad-
way (este e lhnn'i Yankees),
desfez-se com a morte prematu-
ra ile lios». '/'';¦ pajan.iti game
conseguiu ter duas de suas can-
r;ões nas paraiias de su» »isso:
Hcu thcrr e Ucrimr.do's hul<\i-
way.

Resta o álbum du; 1 ¦ 1 >s
bons tetfipos di ílullitu-oòii. co
letânea de fonogramas da CBS
já lançada aqui em 19Tf>. conten-
do coisas que nem sempre tem a
ver com o cinema. Os intérpre
tes são muitos «lohnnie Ray.
Harry James. Johnnv Míithis.
Frankie Laine, Andy Williams.
Tony Bennett. Ray Connif. Vii
Damone. Les Klgart, Percy
Pait.li Ha faixas para variailos

ear • :ii lã caiidhi.ua,
há outros trunfos hoste LP
obrigatório aos fãs do cinema e
da rinisica americana; lt's a
iH-*w world. Softwofw ut lust o
Losc that lona face Todos por
uma Judy talvez bêbada.1 talvez
com os nervos arruinados, mas
esplêndida.

J.': •>! II.-. d" din l .1 1.1 ei' >l: li .1 '. "1
sA.0 de llody and soid por Frank
Sinatra. da época em que ele
realmente era The Voico. a Do-
ris Day cantando PiUou1 tulk
Mas, atenção: a Doris Day que
se rende a esta pitia canç^ozi-
nha não é a mesma que me-
receu os elogios acima.

Jdrniiri França

O 

Rádio Taxi foi uma das primei-
ras formações a fazer sucesso no
Rock Brasil dos anos 80, com
Garota dourada, da trilha sono-

ra de Menino do K10. mas seus integrantes
já vinham na estrada desde os anos 70 na
banda de apoio da guerrilheira Rita Lee.
Kles atravessaram a década dividindo mo-
meiitos dc sucesso com períodos do total
ostracismo, até Implodirem em 86. voltan-
do ao utero materno, a banda de Miss Lee.
com exceção de Wander Táffo igulta), que
abriu uma escola de música com uma con-
e.cssão do Guitar Instituto and Tochno
logy.

Com a saída de Miss Le^ da estrada,
voltou a reagrupar-se o Rádio Táxi, com
três dos quatro da ultima formação. Lee
Marcuei i (baixo). Gel (tambores) e Màiiri
cio Gasperini ivoz o guita). atacando em
disco pela gravadora RQE. Taffo formou
um í'owòf Trio com os irmãos Andria <bai
xo) e Ivan (bateria) Busit e sal pela WKA.

O som do Rádio Táxi se manteve na
linha do pop internacional derivado da
disco music, uma intenção que fica clara
logo na faixa inaugural, Sem saída, aberta
com seqüenciador e uma i aixa seca beni
na fronte. Wander preferiu sair para o
hciir.j pop que levou o som pesado ao pico
dás paradas comerciais através do nomes
como Bon Jovi. próxima atração do Holly-
wood Ròck o 5 milhões de cópias vendidas
do ultimo LP. S'eu> Jfírsey. No visual, o
trio de Wander seirue o padn\o de beleza do
gênero, de encomenda para entortar cora-
çòes adolesi entes femininos

O ,11.-. o cio Mr Táffo. c um 1.1' de
guitarra. Ele usou o equipamento que
conseguiu juntar nesses 17 anos de prófls-
são e o som sal pronto, sem precisar fazer
dobras No solo de I una Caliente. por
exemplo, um Harmonizei' produz tres sons
ao mesmo tempo, dando a Impressão de
que são dobras A vantagem disso tudo e
que nos show- ao \ ivo se tem a possibilida
de de fazer tudo o que está gravado, graças
á parafernália tecnológica do Wander, do
nível da dos .mitarristas internacional •
Aliás, o trabalho : ti gravado em Los Ange-
les. moca do heavy meta! pop. o visitantes

tres do est d dl o, como o pessoal tio Whl
nake, se amarraram rio som do disco,

produzido por Liminha.

Wander optou por gravar aqui e mi-
xar em Los Angeles para usar a èxper-
ti se dos técnicos americanos. Com to-
do respeito aos técnicos nacionais, ele
diz que lá existem as condições mate-
riais para cada um se aperfeiçoar no traba-
lho. A voz de Wander é pequena, se tivesse
acrescido um cantor o disco cresceria bas
Lante, pois falta uni contraponto vocal a
altura do poder das guitarras. Mesmo as
sim. a voz não compromete. O disco e en-
xuto. com apenas sete faixas, e Wander
divide parcerias com vários nomes, entre
eles André Cristovam. Bernardo Vilheiia,
Lulu Santos (que forneceu uma letra em
inglês, Nightchild) e Herbert Viana, que
compareceu com uma inédita, Balões de
(ias .

A faixa mais poderosa é Meu Punhal
aberta com uma guita distorcida o um

uivo bem familiar. Lobão dá unia interpre-
tação bem debochada a uma letra que fala
de um toma caro ao Grande Lobo: o tédio.
Para cantar Xiphtchild, Wander convidou
o cantor americano Todd Griffin, que esta
batalhando uma banda heavti com Carli-
nhos. ex guita do Ultrajo, o esta faixa
está no padráo standard das grandes ban-
Ias pi adas )nt erna< iónais. Com uma e
linda (|ue vem desvie o precursor Joelho de
Porco, a banda de Rita Lee. a Gang 90 e .10
Rádio Táxi, Wander enfrenta o desafio de
recomeçai Pará dai" lima força, ele osco-
lheu como símbolo a rosa branca, uma
imagem que sempre pintava em sonho (
que é cheio de conotações místicas, entre
outras coisas, como resrenerai,ão. renasci
111' I.!

Sua ex-banda, o Radio, também en-
freiita o mesir. ¦ desafio mas decidiu ticar
no estilo antigo, sem correr maiores ris-
cc o disco deles tem nove faixas e uma
coda instrumental, todas tocadas com a
eficiência de bons músicos. O som privile
gia teclados e bateria, as guitarras ficam
la. atrás e só comparecem em Milhões de
erros. uma levada distorcida com sabor de
ao vivo. Nas letras, o Itáillo Taxi passeia
por t
eran»
cia d

>mas sentimentais e
- achados poético-,
rimas pobres. Para t

políticos sem
com abundán-
n ar este disco.

i!c.
t.

o programador de radio não precisa pensar
duas vezes. Está tudo nos conformes

Cola^òos Wander Taffo: * *
Kadio Táxi: *

O midas

do lixo

Túrik de Souza

ELE 

é uma espécie de
Brian Bpstein dos 70.
inventor de uma beatle-
mania depressiva — a

era punk dos Sex Pistols
mas sobreviveu á morte dite
ral. em pelo menos um caso) de
suas criaturas. O agitador cul-
tural Malcolm McLaren, -13
anos. volta a cena através de
mais uma de suas armações
profecias. Walls darling (CUSi.
Depois de criar o antídoto nem
romanlic para a apoplexia
punk, o grupo Adam and thé
Ants: depois de investir na ne
gritude estilizada io grupo Bow
Wow Wow. que entre outras fa-
çanhas mamou o Aquele abraço
de Gil o dispensou os vocais de
um iniciante Boy George); de-
pois de antecipar a tendência
quartomundista na salada de
chupações étnicas de Duch rock
o de sinalizar a ascenção da
ópera nas colagens funkiadas
de Madcime Butterfly, Don Gio-
vmini. Camien e Turandot em
Fans. uff. enfim, depois do tan-
tos rasantes. o insaciável tritu-
rador McLaren agora cai de bo-
ca ria valsa.

Oportunismo com (sexto i
sentido: ele funde a musica dos
salões aristocráticos do século
19 corn o combustível disco
funk house das pistas dançan-
tes deste final de década. Mo-

dista profissional, este doe jau
cósmico Já patenteou as conse-
qüências do novo rebento nos
passos do vogueing, uma coreo-
grafia deslizante que imita os
trejeitos das nuuwcas em desfi-
le e a poso riu r heguei das top
models Mais um golpe de haute
couture deste ás das agulhas in-
visíveis. Sua trajetória de figu-
rlnlsta musical começa, aliás,
numa sucessão, de boutiques,
desde a l.et it rm/. nos idos de
72. até a mítica Sex (McLaren
teve um romance com a desio-
ner Vlvienne West wood). inspi-
rada num contato transatlánti-
c o c o m o s N e w 'i o r k D o 11 s
americanos.

Os Sex Pistols, de inicio,
funcionavam como uma espécie
de out door deambulante anti-
moda da boutique Sex. Por ali
circulavam também outras fi-
gurinhas seminais da rebelião
punk, como o oxigenado Billy
Idol. gente do Clash e dos Pre-
tenders. A devastaçáo punk a
seguir foi filmada por McLaren
no paródico The çjreat rock n
roll siemdle (.1 grande farsa do
rock'n roll). com participação
do assaltante Ronald Biggs. que
entra na conexão como um dos
proprietários do ex-templo
ddrk carloc a. Crepúsculo de Cu-
batáo. (Biggs queixou-se de
nunca ter sido pago para parti-
cipar do filme, como se desço-
nhecesse o velho ditado do la-
d r ã o que pilha 1 a d r ã O).
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Malcolm
McLaren: aos •/.?
anos, este
antecipador de
tendências está
de volta com
mais uma de
suas armações,
o LP Waltz
darling

A luxúria e

a santidade

Ablack 
tnusic americana é filha

bastarda de Deus com Satã. Dos
corais das igrejas saíram ulgu-

mas das vozes que atarantam a libido da
América profana !•'. ainda teve gente
que se dividiu entre a pregação e a /><•-
gaçãu, como 0 endemoniado Llttle Ri-
chards. Mas ninguém colocou a igreja
na garganta varada por falsetes pomo o

¦ rendo Al Green. Descendente dtrevi
uma nobre linhagem de soul broihers

McLaren (cujo hohbg é sair fui
tivamente dos restaurantes ári
tes da apresentação da contai
< onvenceu até Hollywood de
seus talentos de prestldlglta
dor. Um cara que admite não
tocar um único instrumento
mas andou pela terra do eíne
ma. bem remunerado, coorde-
naiulo quatro projetos, em H(.i.

Em Walt.: darling ele fun-
dona de novo mais como ei-
neuata que como intérprete, as
sessorado por um elenco do
superprodução. Os fragmentos
de valsas viononses que povoam
o entrecho confrontam a Roy.tl
Philarmonic Orchestra de Lon
dres (e não uma dublagem sin-
tetlzada) com o baixão pulsante
de Bootsy Colllns. um ex-inte
urante da usina funk de .James

Brown. e as guitarras de «iefí
Beck o Dave "Eurhythmics"
Stewnrt. o velho Danúbio aeul
vira house. O gatuno Idealiza-
dor do projeto assina tudo, in-
clusive as valsas, adaptadas do

( 1 ancestral ao i i hiiih ti h
Ha interferências de locução
dramátn a e letras varadas de
humor (Sojncthitui juttipin in
uour shirt. Algemou s sunplj/
airfidlij fjood at ülyebra), alem
do lançamento da recente esta
ção dançarina tDeep in voguei.
O Midas das modas musicais (a
faixa titulo lembra com Inais-
i. nela Wíthín U"U, without
uou. da fase indiana dos Bea-
tlesi é o tipo do esteta diletante
que não teme transformar lixo
em luxo. Ou vice versa.

( otacào * *

que

na
i

pagí

um

vem dos monumentais Sam Cooke t-
(.nis Redding e passa por Smokey Ro-
binson e Bobby Womack, Al Greene, que

irt•" limou o c final, americano de
jrrest City. Arkansas. hoje com H

anos. saiu de um quarteto gospel fami-
liar (com os irmãos Walter, William e
Roberto, quando o pai o descobriu ás
escondidas ouvindo o rhythm iV hlues

Só de Jackie Wilson. Da e ' reia. em
ravadora própria logo no primeiro su-
esso (Buck up train). até o recém-lan-
ado I get iou (Polygram), Al conseguiu

iiiilibrio quase impossível: mensa-
tens religiosas flutuando num ritmo
(lenhoso que fala aos fieis da cintura
para baixo.

Criador, nos últimos 20 anos, de um
enxame de sucessos da estirpe de /ited
oj being ahnii . Let s slag togethei ire-
gravado poi Tina Tui ner em K:i?. Fm still
in love irith uou. (Vi// wc nome buck
Itomc.) e //¦ rc / mi; i. orne and tãke nu .
Al literalmente renasceu em outubro de
71. quando uma ex namorada tentou
mata Io e se suicidou. () i antor (leu nova
guinada em direção a religiosidade, até
ser ordenado pastor do Full Gospel Ta
bernaele. em 7(J Em / yct iou. mais uma
vez a temática cristã não impede a mo-

v!#-¥ f 
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¦ÍL í

.1/ Green: mensagens religiosas
cm ritmo cheio de de no o

V a
Ml

ida de mover as cadeiras enquanto ro-
ao Senhor ("Aleluia! celebra

. ¦ cloud ofjo.iM
o corinlio lúbricO de pergunta e res-

posta, o orufio invertebratio e a voz an-
drógina ínfiltrando-se entre os compas-
sos flexionam as preces de Blcsscd, Ali
rni/ prense e do marcial rraise hw\. Km
As tono lls Wre tügitf hGT, Green ensaia
uma moderada acoplarem com o hip
hop. rnixado por seu perito seguidor no
soft rap. Al B. Sure! Nos extremos entre
o blu( ¦ U Fryin' to get ovei uou e o
rèpicado frenético da íaixa-t itulo. aRi-
ta-se a alma inquieta deste condutor de
rebanhos. Para sua musica duplamente
mobilizadora náo existem íronteiras en-
tre a santidade e a luxúria. (T.S.)

Cotayâo: ? ? *

FAIXA QUENTE

DISCOS/ os mais vendidos RÁDIOS/ as mais tocadas

11 Aquarela brasileira
2} 4 xou da Xuxa, —

> Que rei sou eu" — internacional
4) Funk Brasil ...
5) Alô Bra.-il

• cirueíia 
f. Pac . is

• inimigos do Rei

..EmílioSantiago(5 li
Xuxa(39)

... Vários íl 8)
Vários' 4 5!

Elsonloi
Nenhum de Nnf '2 11)

Ca?, .za r.; i
iv.quas (0 Oi

...Inimigos do Rei (6 4)
JulioJglesiasC? 15)

Kont" Nopem O primeiro número entre parênteses in-
dica a colocação do disco na semana anterior. O seiiun-
(lofhA quantas semana» o*dlsco está na relação doa mais
vendidos, mesmo nâo seguidamente. S»ir#ur. Uolú me m
'jour arins iRíck Aslley) e Introspective (Pet Shop
H ¦ Muraram /" ; -ttàs P MA B'il 11

RÁDIO CIDADE
11 AdeUiüe
2) Stay
3; u astronauta de mármure.
! Mandela day..
5) Rureuesla
6 RUht here w&ín? ¦"<»ar y ; c»'.'.
8i Kív k íia aranha

A francesa ....
10) A llttle respwi

FM 105
li Vida
2iAmcr lividld
¦i ü(|l- . euvouiiiz-! [«iti '
I Alm.u'- "íea

5? 0 aotronauta de mármore—
6i Dá praroim' 7.:.: ; ¦

9iDeÍÁ
it 'iirii !

. 1, 1 .'.d;
. B':s

QITTRAS PARADAS

¦ Inglaterra/ LPs
,. . orv.nf Varios1) Aspecu ono\t
2) Now that's what 1 call music 15.. \ .irios

r;..t <*? Vi*.*»c
3i We. too are one
41 Cut both ways Gloria Estefan
5 i Ten good reasons 

'ason Donovan

¦ Estados Unidos/CDs

1, Steel wheelí  ... Rolling Stones
I Full moon fever - Tom Petty

5 Oirlyouknow strue... Mil.i Vanillj
4)The end of the innoccncc ...Don Heniej

5) Repeat offcnder RíchardMarx

QMOÇAO COM DISC POLYGRAM /CADERNO B

Durante o mês c!e setembro
a promoção premiara os
vencedores com os últimos
lançamentos internacionais
em CD.
Entre os leitores que
mandarem os 4 cupons
preenchidos corretamente.
5 ganharão um pacote com
CDs das bandas INXS. SWING
OUT SISTER. FINE Y0UNG
CANNIBALSe do cantor
JOE JACK50N.
Os cupons devem ser err. lados
ao Caderno B/ JB - Av. Bras.;.
500, São Cristóvão, RJ.
Escreva do lad ' jefora
do envelope: Promoção CD.

4) Qual e a formação do SWING
OUT SISTER?

A) Dupla
B) Trio
C) Quarteto
D) Quinteto
Ei N.R.A.

*

4 : cupom
Funcionários do JB e
da FWygram não podem
participar.
nome

end.: 

tel..
cep:

JORNAL DO BRASIL

PolyGram
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A semana

BB vai demitir 
pessoal 

e fechar agência

Reuter

Clima

A semana começa sob os efeitos da
ressaca provocada pela explosão dos
juros na última sexta-feira, que foi a
resposta do governo à inflação de
35.1 <> captada nas três principais ca-
pitais do pais cm setembro. A laxa do
ovcrhight do 52.61 "o ao més. pratica-
da pelo Banco Central, foi insuficien-
te. nó entanto, para conter a corrida
em direção ao dólar e aó ouro \
grande expectativa do mercado e so-~bre 

o vai ocorrer hoje c no resto da
semana.

Inflação

O IHCil divulga, provavelmente na
sexta-feira, a inflação oficial de se-
lembro, que deverá ficar em torno de
35,5"o. um novo e preocupante re-
corde. que novamente põe em xeque
a política oficial de controle da míla-
ção. Na véspera, a Fundação Gctulio
Vargas anuncia o KiP-M do mês. que
devera superar a marca dos .<

Dívida

O ministro Mailson da Nóbrega se
encontra boje com o Secretário do
lesouro dos Lotados l nidos. Nicho-

t .v Hr-uK p u.i ii'1'i.it obter o anoio

Rosvithil C.ulnwn
. tlvfS

Correspondente

WASHINGTON 0 Ban-
co do Brasil pretende fechar"um grande contingente de
agências", demitir funcionários,
retardar em 10 dias 6 pagamen-
to mensal de salàriòs. suspender
a troca do gòzo de lieença-prê-
mio por dinheiro e pai ar de con-
ceder empréstimos subsidiados
ao seu pessoal Estas decisões
foram anunciadas pelo ministro
Maílsori da Nóbrega infonnan-
do que foram tomadas durante
reunião com o presidente do
banco. Mário Berard. D minis-
tro disse que são medidas "cora-
josas para evitar que se destrua
a instituição,1 devido a determi-
nação judicial de um aumento
salarial de 152,35%. "Como
brasileiro e como funcionário do
Banco do Brasil, tento pelo futu-
ro desi.i instituição secular",
disse o ministro, acrescentando,
dramaticamente, temer também"um efeito domino" que leve o
pais ao caos. \/j/.

I in tom de desabafo c pro-
funda cohtranciladej o ministro Mailson
da Nóbrega. que esta aqui participando
da assembléia semestral do FMI e do
Banco Mundial, lamentou, numa entre-
\ista. a decisão adotada na semana pas-
sada pelo Inbunal Superior do fraba-
lho \ntcs de embarcar para Nova
Iorque, onde participa da Assembléia da
ONl . o presidente Jpsé Sarnev declarou,
na sexta-feira, que não cumprirá a deci-
são do tribunal. Mailson colocou o caso
num contexto de graves desenteiidimcn-
tos do executivo com o legislativo e o
judiciário, que alega ter conspirado para

c.iir tiüi» ti 1'nu'rno obtivesse resulta-

HBhuSBI

do govenò americano ao programa
que o Brasil está apresentando ao
FMI. baseado no orçamento para
(990 Aniantíâ o ministro se reúne
com os presidentes do C ha se Ma-
nhaiun, do Conimcrzc Bank e do
Montreal Bank. voltando na quarta
pára?) Brasil, com direito a uma ess.t-
i.i em Nov4 Iorque, onde poderá se
encontrar com outros banqueiros

Lip.a
dos em seus esforços de estabili/a^ao da
economia. "Setembro tem sido o mês
que se caracteriza por golpes muito se-

.se)/), evitar u destruição do banco

rios provocados por demandas salariais
incompatíveis nas empresas estatais, que
podem conspirar contra o futuro do pais
e das próprias instituições", disse o mi-
nistro. antes de citar o caso do Banco do
Bi.tsil

"1'eiisBque dcst.i vez o Banco do
Brasil vai ter que olhar de frente, prti
valer, medidas sérias para compensar es-
ses desatinos", disse o ministro, que re-
velou em seguida alguirtas medidas que
i.i estão sendo providenciadas 

' O banco
está examinando a possibilidade de le-
char um contingente elevado de agências

iauTi.1 úemisstV-. mas lu ii.io pus

de pàgamentò não será saldada no dia 20
de cada mês (antccipadamenté). mas sim
no dia 'ii O banco \ai deixar de pagar
em dinheiro a licença prêmio de 90 dias
(Concedida a cada cinco anos), ou seja,
não haverá mais a ôpção de transformar
esse beneficio em espécie O banco esta
deixando de lazer empréstimos sem juros
e sem correção monetárÍ4 a seus funcio-
nários que entram de férias e as associa-
çòcs de funcionários' Além disso a dite-
ção do banco está tomando todas as
providências necessarias para recorrer o
mais rapidamnte possível a Justiça solici-
tando a revisão da sentença. Para o nu-
nistro não há dúvidas de que "pela situa-
ção do pais" o aumento é injustificado.

Mailson explicou que foi leito um
minucioso estudo pelo Banco Brasil e
Seplan. sob a liderança da ministra I )o-
rothea, mostrando a impossibilidade de .i
instituição pagar qualquer aumento sala-
ri.d acima de 910. "Pode ser que o
juiz.-relator, o ministro (Almir) 1'az/iano-
to. tenha outras informações, diferentes;
d.is minhas, mas pelas que me passou o
Banco do Brasil, pagar acima dos 91%
(de aumento salarial) representaria um
grave risco a saúde e ao luturo do ban-
i disse Mailson

|—| O ministro do Tribunal Superior
— do 1 rabalho (1 S T ), Almir Pu/-
ziunotto, disse ontem que » tribunal
não |M>dc dar "nem mais, nem menos"
que o IP( do periòdo pura uma deter-
minada categoria em sua data-hasc, a
titulo de reajuste e que o acórdão a
respeito, ainda não conhecido, de*cri
s<r publicado esta semana. Pa//ianot-
tu explicou que foi i"<sa a base de
sustentação da decisão do 1 S I para o
Banco do Brasil. ( om um reajuste de
1.084% para o período de 12 meses, e

rum as :mtrci|Hi,i"H-s j,i feitas pelo BB.

Mailson justifica atraso

adiantar isso. O banco ja tomou uma
serie de medidas, como a dé que a folha

o reajuste a que terão direito será de
cerca de 411"o.

WASHINGTON — Nos contatos
que tem mantido com autoridades fi-
n.incciras dos países desenvolvidos —
hoje estará com o secretário do I esouro
americano; Nichoias Brady —- e com
presidentes dc bancos credores, o minis-
tro Mailson da Nóbrega esta dando
um.i clara justificativa para os atrasos
no pagamento dos compromissos da
divida externa, que vencem neste mês.
F.lc repete sempre que a experiência
mostra ijuc sc o Brasil mexer agora em
suas reservas para fazer esses paga-
mentos, será criada unia situação tal de
incertezas no país que .1 verdadeira In-
perinflaçãü scra inevitável.

"O que precisamos encontrar e uma
saída par;1. 4 situação atual, que evite os
atrasos nos nossos pagamentos. O im-
portante. porém, e que essa saída com-
patibilize dois objetivos básicos: temos
que preservar as reservas (monetarias
internacionais), para e\it.tr incertezas
n.i economia que levarão a hiperin-
fiação e. ao mesmo tempo, manter uni
certo grau de boas relações com a co-
imunidade financeira internacional", cx-
plicoti ontem o ministro, file disse que
os atrasos já checam a I SS 2 bilhões,
depois que o Brasil nào pagou na se-
gúnda-feira os USS 1,6 bilhão aos ban-
eos comerciais

Mailson revelou que ainda esta se-
mana e. excepcionalmente aqui em
Washington, poderá haver uma reunião
do comitê assessor dos bancos credores
com os negociadores brasileiros Sérgio
Amaral e Arnin Lore. É que ainda lalta
dar uma decisão final sobre a questão
dl p "•'•¦•l ' ite iluilii irii novo.

que o Brasil ainda nào formalizou o
pedido aos mais de 300 bancos credores
sobre o adiamento do prazo para a
concessão desse empréstimo até 15 de
janeiro, porque ainda depende de apro-
vação pelo Senado Federal.

Segundo o ministro, a idéia de se
salvar o novo empréstimo foi dos pró-
pnos banqueiros do comitê, pois o Bra
sil chegou a dar esse dinheiro como
perdido e pensava pagar os bancos ape-
nas com os outros recursos (dc institui-
çòes multílaterais e do gòvernbo japo-
nès) que estão por sair. Mailson disse
que a necessidade de aprovação pelo
Senado do adiamento do prazo para
concessão do empréstimo e apenas um
exemplo do excesso dc burocracia cria-
do pela nova constituição, no sentido
de submeter os compromissos exter-
nos ao crivo do parlamento.

"Qualquer alteração de contrato
tem de pass.tr agora pelo Senado. Mes-
mti se for um mero detalhe técnico que
não altera a substância do contrato e
que antes era decidido sem passar nem
mesmo pejo ministro. Acho que isso vai
tornar impraticável o processo e esta-
mos propondo ao Senado uma mu-
dança", disse Mailson.

Nos dois discursos que leu ontem
durante a reunião do Comitê Interino
(que estabelece as diretrizes para o

I Mil. o ministro justilicou o nào cum-
primento pelo Brasil das metas ma-
crocconómicjs deste ano as "dificulda-

des dc um período de transição, que
torna dillcil conciliar tres objetivos im-
portantes" a construção da democra-

,i reforma econômica e a preserva-
que os bancos teriam de desembolsar
ate o dia 30 deste mês. O ministro disse

ção de relações cooperativas com a
comunidade financeira internacional"

FMI diz 
que 

Plano Brady é insuficiente

Nahas
•\ p.irtir dc terça-feira, o juiz da 13'
Vara I ederal. Augusto Diefenth.ieler,
começa a interrogar, no Rio. os en-
volvidos no Caso Nahas. Os primei-
ros a depor são o - diretores da Selei-
la e da corretor i Ney Carvalho N'a
quarta, e a \dos donos. v.>rr ' >
ras Heta. l.itn«>oe t eltone na quii
t.i serão interrogados o ex-presidente
da BVRJ Sérgio Barceilos e o presi-
dente da Bovespa. 1 duardo da K.\ha
Àzeveci.'

Automóveis
Os empresários dos setores aulomo-
bilisticos e de auto-peças se reúnem
amanhã a tarde com o Secretário I s-
pecial de Administração de Preços.
Edgar \breu Cardoso, no prédio do
Ministério d.i fazenda, no Rio I. a
quarta reunião das chamadas cáma-
ras setoriais do CIP. implantadas na
semana passada e destinadas a dis-
cussão de questões corno os impactos
dos reajustes de preços em seus custos
e problemas de abastecimento.

Congresso

A partir desta semana e apenas as
quartas-feiras, em função da campa-
n'na eleitoral para a presidência da
República, o Congresso Nacional se
reúne para ,i votação de projetos de
lei e medidas provisórias. I.stào em
pauta as alterações das normas para
transferência de contratos de mútua-
rios do SI II e novas regras para os
saquese depósitos dos Ki IS

Opções

Ainda est.i semana, o Ministério da
1 azenda deverá anunciar a reabertu-
ra dos mercados de opções e futuro
de Índices Estes mercados estão le-
chados desde o dia 22 de junho por
causa do affaire N.ih.is

Prêmio

A Itaúsa. holding do Grupo ltaú.
recebe nesta quinta o Prêmio Maua
por seu desempenho em I9SK O pie-
mio e patrocinado pela B\ RJ. pelo
JORNAL DO BRASIL, pela Asso-
ciação Comercial do Rio e pela Asso-
ciaçào Brasileira das Companhias
Abertas. A entrega scra feita no audi-
tório do Jockev Club. no centro do
Rio, as 17 horas.

\s \SlllNGTON — Seis meses de-
pois da euforia provocada pelo lança-
mento do chamado Plano Brady, o FMI
advertiu, ontem, que os esquemas de re-
duç.io da divida externa não serão sufi-
cientes par.i solucionar a profunda crise
nos p.iises endividados e reforçou a reco-
mendaçài) de sua tradicional receita de
retormas economicas estruturai^. 1 im-
portante dar-se conta de que redução de
dívida nào e unia panaceia e que lor'.t>
medidas de ajustamento continuam sen-
do .1 chave para fundamentais melhorias
na performance econômica . di/ o rela-
tório Perspectivas da Economia Mun-
dial, encaminhado ao Comitê Interino de
Governadores, na abertura da assem-
bléia semestral da instituição.

A advertência do I Ml se soma a
numerosas outras declarações de que nao
ha mais motivo para se crer que o Plano
Bradv levará a unia redução substancial
da dívida externa \ mensagem do I un-
do e de que, após uma década virtual-
mente perdida em termos de desenvolvi-
mento econômico, os países endividados
se meteram ein tal emaranhado de pro-
blemas estruturais que essas dificuldades
passaram a ser mais graves do que a
própria divida externa. I m alguns casos,
como o do Brasil, outros economistas
vão mais longe, ao garantir que a divida
interna e uma questão muito mais grave
que a externa.

Os economistas do 1 undo fizeram
projc\òes especiais sobre o impacto do
Plano Brady nos países devedores. levan-
do sempre em conta uni cenário cm que a
redução da divida atingiria o máximo de
20" o em relação ao seu nível no final de
I9K8 O estudo conclui que, nas melhores
hipóteses, haverá apenas "uma modesta
melhoria no desempenho econômico
dos países beneficiados com o atual es-
quema de redução da divida

Sobre o papel das próprias nações
endividadas, o I Ml observa que dois

elementos da estratégia da divida que
uni sido pariiculamente problemáticos
são os esforços por melhorar o desempe-
nhp econômico através de políticas li-
cais. monetárias e estruturais mais apro-
priadas e a necessidade de baixar os
niveis das transferências líquidas de dívt-
sas para o exterior, principalmente no
caso de países devedores de renda media
(como o Brasil) A redução da dívida
nào pode ser Msta como o principal re-
médio, segundo os economistas do Eun-
d,

Incentivo Os técnicos acham
que a redução da divida pode vir a ser
um incentivo importante para que os
países endividados adotem as reformas
estruturais que tem hesitado em levar a
cabb nos últimos anos. O relatório lem-

Lüi^ Dacosta

Queda dos títulos da
dívida brasileira no
mercado secundário
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bra que nos primeiros anos da crise da
dívida muitos pensaram que a desacele-
ração econômica seria um "fenômeno
cíclico" de curta duração

\ crise da divida, de acordo com essa
análise, foi se agravando ainda mais.
com o aumento da discrepância entre a
capacidade de pagamento dos serviços
aos credores externos e o acumulado vo-
lume dos comprOiiii-sos a serem s.ild.i-
dos pelos países endividados, "hssa di-
torção, v(ue se refletiu em grandes
descontos no mercado secundário da dl-
vid.i de muitos países (ver gralico), levou
os credores a evitar a concessão de novos
empréstimos e desencorajou a formaçao
de capital por investidores tanto domes-
ticos quanto estrangeiros". Foi nesse
contexto que começaram a surgir as pro-
postas de redução da divida.

Expectativa Ainda assim, o
I Ml prevê que entre 1989 e 1994. os
países devedores deverão registrar um
gradual fortalecimento de seu desempe-
nlvo econômico" Ja para 91, os técnicos
do I undo prevêem o início de uma rccu-
peraçào do crescimento no grupo de pai-
ses mais comprometidos na crise da di\ i-
da. embora as taxas de expansão real da
renda provavelmente ainda se mante-
nham abaixo dos niveis de 1970. A rela-
ção entre a div ida e as exportações deve-
ra ficar mais favorável a muitos
devedores a médio prazo

As projeções do 1 Ml indicam tam-
bem que a taxa de juros londrina a
übor, que se aplica na quase totalidade
da divida brasileira devera lic.ir esta-
bilizada entre 1990 e 1994. mantendo os
aluais níveis. .10 redor de 9% Isso signi-
fica repetir o patamar em que os juros
estiveram de 83 a SS. bem acima da
inédia de ",5''o registrada 110 período
Mi-ss O Fundo prevê ainda um aumento
de 4.7"<» este ano na tax.i anual de cresci-
mento econômico nos países endividados
da América I atina.

A inflação na América Latina

Gftulio Vilanovn
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Países ricos crescerão menos em 90

WASHINGTON - A economia dos
I stados Unidos e dos demais países
desenvolvidos deverão sofrer, em lw
e 1990. uma redução no seu ritmo de
crescimento cm relação aos últimos dois
¦.nos. o que nào chega a sinalizar uma

recessão na economia mundial no curto
prazo Ao contrário, .1 perspectiva é Mst.i
como saudável, pois uma evpansão mais
moderada pode contribuir para atenuar
as pressões inflacionárias acumuladas
desde I9K7. e permitir o prosseguimento,
4té 1991. do maior ciclo expansionista

\ cri fica do desde a Seeunda Guerra Mun-
dial nos países ricos

•\ análise consta do documento Pers-
pcctíva liconômica Mundial, divulgado
ontem pelo FMI, que justifica .1 probabi-
lidade dc um desempenho menos satisia-
tório da economia em razão da diminuí-
ção do ritmo dos ajustes entre as
principais potências industriais, da taxa
elevada de desemprego na maioria dos
países europeus; e das dificuldades eco-
nómicas dos países endividados do ler-
cciro Mundo

O documento ressalui a necessida-

de urgente" de redução das distorções
entre as balanças comerciais do mun-
do como o enorme déficit comercial
americano e os superávits do Japão e
da Alemanha Ocidental —. que tendem
.1 se 4gravar por c.ius.i do fortaleci-
mento do dólar I recomenda que Ja-
pão e Alemanha controlem seu ritmo
de crescimento. Isto porque a institui-
ção estima que o pais com maior cx-
pansào em 89 e 90 scra o Japão, com
taxas anuais de 4.V"U c 4.7",.. seguido da
Alemanha, com índices em torno de
1" .» 7 0*4 o e , o.

c) Pr«vl*éo

Fundo compara

a Argentina

com o Brasil

WASHINGTON 
— Certamente

SC IN Siibc-lo, 05 íWllOIllIStilS do
I U/. que ex.rcver.im o relatório sohre.it
pcnpcctiwis ii>i cconomu mundial, eu-
inirjm ruis discusx^o bnsilcirjs >obrc o
clhinudo efeito Orlofl ,ujuchi puhhi.
na qu.il o lirjsil diz .i hipennílaetonám
¦\reentina "eu súu nw amanhã Lie %
juntaram os dois países, como k' fossem
farinha du mesmo saco. aocitá-los \.irias
1 e/es no diwmemo como casos similares
de alta inlh\ão c economia desorganiza ¦
d.i \ presisão de melhora nu quadro
eeral da cconomia latino-americana nos
prò.xitiios cinco jnos \.n dc[\'iidcr, cm
er.mdc p.irte. de uma correção «os rum.«
1 /«»< Jt»/> nniiucv* p>usul-jnicricunos.
segundo o ilocumento

"Tcni.iti\js dc cstãbilixwo nu \r-
eentina e no Brasil tiveram lida curta,
devido principilmcntc .i l-ilt.i dc aderiu-
do apoio em matéria de política //v.«/
I m limbos os frises. <» cyuihbno //V.//
Jctcrnuou-se mnamente depois de uma
temporária melhoria cm l'>SS. enquanto
.1 expansão monetária e as laias de mlii-
ç.io aceleravam .1 taxas mensais de dt>i>
dieiti 'sdiz o i/i KUnienti <

"S'o Brasil e na Argentina, as depn-
midas .unidades de imesiinienio suge-
rem quc ,i pnhJu^io cm vai. iu
melhor das hipòic*». se manter nos aí-
1 e/> .interior I mamh<»<v,paise\
dcsniss n.i> políticas (econômicas cst,if\'-

Içadas) aumentaram as incertezas sobre
,is futuras medidas c a mllacào accicrou-
m' f>.ir.i noas extremamente altos, parti-
cularmente na Argentina ". observa ainda
c relatório.

O I undo nxorda ifuc a Argentina
anunciou recentemente medidapara
combater a inllação e para promo\cr
reformas estruturais, enquanto "<> llrasil
h" mo\eu no sentido de maior aperto nas
condie 1 Vs do crédito e mandou ao con-
gresso (e em alguns casos implementoui
uma serie dc mevhdas visandi1./ melhorar
a posição fiscal'f Se essas mudanças con•
tmuarem c reformas eletivas forem ado-
t.ida¦< nos dois paises, o í Ml acredita que
a economia da Arfienca latina cm cera!
ptxlerá ter uma real melhora

Os dados do documento mostram
que 11 I \ll cs tá realmente apostando em
uma queda drástica da inflarão dos pai¦

da \mériea Latina, principalmente
por caus,i dos casos brasileiro e arctcnti•
no I in ,/ iiiihçãii media do conti-
netite licou em 2S6,4"« \cstc ano a me-
dia saltou p.na án-i.^o. impulsionada
principalmente pela alta inllaeionária Je
Brasil e \rgentina Com a queda das
i.iu- destes ip.iises, as perspectivas
para IW> são otimistas -\ inflação média
da Áinèriia Latina poderá cair para
10,1-1%.

O PIB per capna da America Latina
terá. segundo o l undo. uma queda dc
;> em"lfS9. nus aumentará entre 0,5%
e /% no ano que iem (> PIB ficara
aproximadamente o mesmo em em I9S9,
mas terá um aumento de cerca de 2,5%
em 1990. considerando que Brasil e Ar-
eentina i./o iniciar uma recuperação.
)K i .i )
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Empregos e Salário

Trabalhador quer 
mais que 

salário

i . n~i,i rov.mina os sindicalista*
Denise \ru munn

SÃO PAULO — A política salarial em \igor
desde julho deste ano quebrou ao mesmo tempo
uma perna do movimento sindical e outra perna do
empresariado ad introduzir um elemento novo na
cena sindical do pais \ partir de setembro, as
perdas salariais, de acordo com a inflaçao olicial.
serão jjeiadas triníestralnietile e vão fazer com que
r,o acumulado de doze meses todas as categorias
pn • ssi ' ii- cheeücm a sua data-base com uma
perda salarial igual a zero. ou seja. com os
salários mantendo o mesmo poder aquisitivo de um
ano atrás

( m isso. os sindicatos perdem o poder de
;n jbitóção intrínseco a um pedido de reajuste de.
por exemplo, .132,3%. onde 102% se referem a
dcfásneom provocada pela inflação acumulada cm
doze-meses: c os restantes 15% são um pedido de
jumento real A partir de fevereiro do ano que
\eVtt, os iu2r, não vão mais existir, pelo menos
quanto ao indico oficiul do iníluçiio. restando aos
sindicatos lutar por outras reivindicações como
aumento real de salários, cesta básica de ali-
mentos. correção salarial mensal pela inflação do
próprio mês, redução da jornada de trabalho para
40 lioras semanais ou estabilidade no empree

Essa realidade não preocupa o- sindicalistas,
mas acrescenta unia nuvem negra as preocupações
daqueles que. do lado empresarial, são responsa-
veis pelas negociações sindicais, espero que os
sindicatos não laçam isso", alirma Nelson Nauoti.
«.crente ceral de Recursos Humanos da Rhodia. um
àrupo que emprega 13 mil funcionários cm todo o
P. ;S. relerindo-sc a possível tentativa dos lideres
sindicais de forçarem a conquista de novos direitos
sociais para compensar o percentual que nao ura
no dissídio. "Isso seria desestiinulador para as
empresas, que agora estão pagando mais do que a
lei determina, elas se sentiriam punida- pelos sindi-
calos e a tendência, nos provimos anos, seria cie
voltarem a cumprir estritamente a lei salarial,
sem conceder beneficio- maiore- . ponderou ele.

1 uiz Antônio Medeiros, presidente do Síndica-
10 dos Metalúrgicos de São Paulo; o maior da
America Latina, com uma base de 370 mil trarei-
lhadores. começa em outubro a negociar o acordo
valido para 1989 90 com a 1 ederação das; Indus-
irias do Estado de São Paulo (I iesp). I le aposta no
:,uo de a categoria chegar a novembro com unia

perda pouco superior a 20 para conquistar a
cesta básica de alimentos " Alem dis-o. várias em-

pfç-.is ia estão pagando aumentos reais
Greve geral \ certc/a de que o quadto

Sindical eslá mudando e de que a partir de 1990

.,erào necessários novos motiv os para que os traba-
lhadores de dilerentes segmentos concordem, poi
exemplo, com uma greve geral, lez a CL I alterai
sua estratégia para este segundo semestre. Embora
seus dirigentes desconversem, a decisão da ul-
lima plenária nacional, realizada nos dias 4. 5 e i
de agosto, de organizar uma greve geral antes de
de/embio, foi revista e iuo se cogita mais o assun-
to. O próprio presidente da CU1. Jair Meneguelli,
admitiu que "e muito difícil que uma greve geral
-cia organizada ainda este ano . E pondera. De-
pende da conjuntura".

\ Central começa a preparar as seus sindicalis-
tas para motivarem suas bases sindicais com rela-
çâo a lula por diferentes mudanças no processa-
monto do lundo de Garantia por Iempo de
Serviço íl GTS) "Essa e uma luta mais importante
do que ?0% de aumento", disse Meneguelli

Ja o presidente da CGT, Antônio Rogério Ma-
gri, acha que a pressão por reposição salarial vai
continuar "Nós vamos insistir para que as perdas
salariais sejam calculadas pelo Departamento ln-
lei sindical de Estudos e Estatísticas Sócio-Econò-
micas (Dieese i e não vamos aceitar mais a correção
pelo nidice oficial da inflação, porque o- trabalha?
dores sempre acabam perdendo. Os cálculos ofi-
ciais escondem muita coisa c nao sao expressão real
da perda aquisitiva do trabalhador", afirma.

País tem pior 
índice

de desigualdade social
—— de aproximadamente 250 mil pessoas distri-

l\ iiln (r turro

Empresas admitem pagar o IPC de janeiro

S \0 PAI I < i Depois de adotarem a pratica
de corrigir mensalmente o salário de seus funciona-
nçis de acordo com a inflação plena do mês ante-
rior. as grandes empresas do país se preparam,
Ifaiiqítilanicnte. para recompor os salários pagan-
do a seus empregados a inflação de 70.28% do mes
que o Plano Verão fez evaporar ao mexer nos
cálculos dos índices oficiais de aumento do custo de
vida Essa postura das empresas tem feito o movi-
mentp - ndical procurar pulgas atras da orelha,
¦••oi iue pais ui passou por outros períodos de
li;.,s taxas inflacionárias e nem por isso as enipre-

coucofdaram iom a antiga reivindicação traba-
i de cortigir mensalmente os salários de acordo

cçiín a inflação.
Os empresários se dividem para cxplíc • o por-

quê dessa mudança de atitude. Para Antônio Car-
- I onseca Rosa. chele do Departamento de Rela-

còe- do trabalho da São Paulo Alpargatas, "o

mòrcacio está aquecido e e isso que possibilita os
empicsaii"s corrnineni mensalmente o- s.I.iiip- pe-

"Quando a defasagem dos salarios e mui' alta em
relação a inflação, aumentam as relamaçòcs. Quan-
do você adota uma política de garantir a reposição
pelo IPC, diminui a insatisfação dos empregados e
também as pressões para concessão de aumentos
reais . pondera ele, explicando porque a Semco.
mesmo durante o período de teverciro a junho, de
ausência de política salarial, fez reposições salariais
periódicas. Essa atitude, no entanto, não livrou a
empresa de uma greve dos funcionários, cuja base
pertence ao Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo c que entre março c abril fez. estourar cerca
de ~!>o greves por empresa na alegoria

Política ¦— Para e técnico cio Departamento
Intersindical de E.studos e Estatísticas Socíõ-Eço-
nòtnicas (Dieese). Nelson Saio, são cinco as razoes
que explicam porque as empresas estão reajustando
os salários de todas as faixas pelo IPC pleno.
Primeiro, analisa ele, c a facilidade operacional,
unia vez. que o calculo poi faixas, acrescido do
eiç:ío uíscata. complicaria o tiabalho dos deparia-

repassados pelas empresas para o custo dos produ-
tos. dai a facilidade com que se atribui essa conces-
são aos trabalhadores. "Os lucros das empresas
neste primeiro semestre foi o maior desde o Plano
Cruzado", garante ele.

Influência \ decisão do I ribunai Supe-
rior do I rabalho 11S I « na semana passada, de
conceder aos funcionários do Banco do Brasil a
correção mensal dos salários pelo IPC integral
acumulado cm doze meses, considerando para elei-
to deste calculo os 711,28% correspondentes a infla-
çâo de janeiro, indica, segundo os empresários,
cbn vai -ei tratada essa questão nos provaio-.
dissídios. Poucas empresas estão se dispondo a
pauar, por contra própria, os 70.28% (a maioria ja
repòv os 35.4s"p reierentes ao I N PC do me>mo
mês. faltando, portanto, pagar 25.68% eqüivaleu-
tos a diferenças entre os dois Índices).

"A decisão do TST cria uma jurisprudência e
qualquer categoria que entrar com dissídio cm um
tribunal regional vai conquistar es-e percentual .

: .iai- em poveill-

O Brasil exibe lio e um dós piores índices
tle desigualdade social d»«inundo, hnquanto o
contingente dos 60% mais pobres da popula-
çâo brasileira detém apenas 16.4% da renda
interna nacional, segundo dados do Banco
Mundial (Bird). os' mais ricos acumulam
quase 70' ¦¦ do to:. Cs números configuram
um quadro de exce^iva concentração de rcn-
da gerado, em grande parte, pel.i. desigualda-
dos salariais advindas dos desníveis educacio-
nais da força dê irabalho do país.

Pelo índice Gini, que mede a intensidade
das desigualdades de renda, o Brasil apresenta
uma taxa de 0,565 superior a de países bem
mais pobres, como Bangladesh, onde a taxa e
de 0,355. e dc Zâmbia. com lima taxa de
0,500 Erii um i sociedade com menores desi-
guldades sociais e salariais, como a Bélgica
onde os t>0".- m.r- pobres detêm da
lenda interna do pais. enquanto os 20" mais
ricos possuem » . essa taxa cai para
apenas 0.265. Ou seja, quanto menor o itidice
(iini. menores s.io ;is desigualdades c \iee-»cr-
sa. "I ma reversão do quadro dc dispaiidaUe
do Brasil passa, em primeiro lugar, jxii me-_
Ihoria do nível dc educação das Haàaiúitãiiós
do pais que, hoje. nao so esta extremamente
baixo, coniò' também hão tem mostrado ne-
nhuma tendência expressiva de recuperação ,
atesta o economista Jose Guilherme de Almei-
da Reis, do Grupo dc Mercado dc 'I rabalho
do Instituto de Pesquisas da Scplün (Inpes),
acrescentando "A educaçao e hoje um cie-
mento essencial para a melhona da distribui-
çáo'tle renda 

'Òo Bras:!."
•\utor dc um estudo sobre a relação entie a

formação educacional c as desigualdades sala-
riais, em parceria com o economista Ricardo
Pae- de Barros. Alnicida Reis ejípuca que
outros fatores determinam a concentração de
renda na mao tic poucos, como a estiutura
tubuiaria, a desigualdade de oportunidades
ou a política salarial. Mas, segundo ele, a
questãi - educ.u <r,ai e fundamental para man-
ter essas diierendas.

Pesquisa - C. om base em um universo

de aproximadamente 250 mil pessoas distri-
buidas nas nove principais regiões metropoli-
lanas do pais, com um perfil comum (homens
entre 25 e 50 anos. assalariados), o- ccononijs,-
tas concluíram que. em geral, um trubalhadoi
Com algum tipo de instrução universitária ga.-.
nha cerca de seis vezes mais do que aquele
com algum tipo de formação primária (entre
um e quatro anos de educação formal), na
média enlrc 1976 e 1986

I m relação ao trabalhador analfabeto, cu-
io rendimento médio c de um salário mínimo
mensal, essa diferença entre o trabalhador que,
ingressou no curso superior tsêm ter necessa-
riamente se formado) e O que não recebeu--
nenhum tipo dc instrução lormai, ê ainda
maior cerca de nove vezes I s-a disparidade
é muito elevada e prcocnpanie, principalmeti-
le porque não ha sinais de redução , diz
Almeida Reis. Ao contrario, vem piorando
Nesta década, mais precisamente cm 1981. a
disparidade já foi menor em termos esiatisn-
e-i- o trabalhador de nível superior ganha-
va. em média. 5,7 vezes mais do que o aquele
com instrução primária.

\s disparidades diminucmjliiaüíl^-K*»^-
treitanu1*• faix^.W-^actlçao. I m trabalhU'

'"dor com um nove a II anos de educação
formal — que chegou a cursar alguma serie d,o.
2' c ui. portanto tem rendimentos, em
média. 2.5 Vezes superiores aquele que parou
lios pr-meiro; an< • do primáiu No entanto,
as diferenças se ampliam, de acordo com a
região metropolitana pesquisada. No Nordes-.
te. sào bem maiores do mie no Sudeste l n-
quanto em I ortaieza a disparidade salarial
entre - de maior grau de instrução e o ana-
falbcto atinge l'1 vezes, em São Paulo ela sai
para aproximadamente >ci- vezes

Responsabilidade 
"1 --e- dados,

explicam porque a educarão e tao importiin-
te", diz Almeida Reis. lembrando a imporlan-
cia de se investir na instrução básica no pais

I -ia ia: fa que cabe segundo e.e. .»> setoi
púbii . i )o ponm de ista distnbmr-.- a
educação basica, bem n .»> que a tiníversitá-
ria. e a que merece maior volume de investi*
mentos para redu/u as desigualdades

prev j — —
bro, quando os empresários do setor tcvtii e os
trabalhadores dosetoi estiverem di^cutindi» .t reni'-
\ ação do acordo coletivo da calegoria, os cmpiesa-
nos |ã deverão estar prontos para aceitar essa
reivindicação

Y,ur.i"> discutir i-so na data-base. cm novem-
bro". garante, também, o gerente geral dc RH tia
RE íià. p -sição que e partilhada pelo gerente da
Semco. Para Pereira, no entanto, a discussão das
petois deve ir ai m dos peiecntuai- óficiais da
inflação, porque no caso de agosto, exemplificou
ele. os "29.34""u não refletem a alta leal do custo de
vida dos trabalhadores. \ alimentação aumentou
acima disso"; ponderou, lembrando que para um
operário a alimentação é o item que mais pesa no
orçamento. (D.N >
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. I. v auecral "Sc nào tosse assim, se a inouv.ria
iái estivesse vendendo, ninguém tomaria est t ali-
ude", pondera ele

Ja paru Nelson Savioli. gerente geral de Rceur-
. |lu- ¦ o- da Rhodía. "a melhor le e o merca-

\s empresas, segundo ele, seguem o Inercado.
,i lei que m.inda c a da oferta e da procura e

uina empresa nao pode corrigir o sala rio de seus
empreuados por percentuais inleriores ao do seu
concorrente Se isso ocorrer, a empresa perde parte

K- sua máo-de-i - -a. |á formada e quali!:cada. e
também tem que conviver com movimentos inter-
¦: >s de insatisfação.

\ mesma opinião é partilhada por Paulo Pcrei-
rá, gerente administrativo de Pessoal c Salários da
metalúrgica Semco S.A.. mas ele acrescenta um
outro elemento provocador de insatislaçao

ae p-e—t i': Depoi-, a- regias tia poiniea
salarial, bcneficíandi os menores salários, tende-
riam a criar distorções dentro da estrutura de
eareo- e salários da empresa, gerando revona-
internas Como terceiro iiA^tivo. vem a neces^iuadc
de as companhias manterem o seu povoai, poKjue
as concorrentes que adotarem essa formula de rea-
u. te salarial leria"i vantagem clara para atrair o
funcionário.

O quarto elenienlo rei.-.eionadi ; r Sato c poli-
uco "Estamos em ui. ano cie t >ra c cm todo o
Brasil o interesse dos empresários, como do resto
da população, è que a escolha do novo presidente
ocorra na maior calma possível . opina. Por hm,
coini quinto elemento, o técnico do Dieese nao
perd- a e garante que iodos estes percentuais sao Fonte B.inco Mundial.
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SÃO I'.M LO To-
dos o- pi< -. na- de ajus-
te econômico colocados
cm prática no Brasil to-
ram leitos à custa do sala*

do trabalhador. Isso
a porque em Í9S9 a

participação dos salários
na renda interna brasileira
caiu para apetia- 29" . êii-

anin no ,••»•.- da dcca-
de "o cia era de ^0, /" u,

e porque .. i-i.iustria áu-
niéntou cm 413,1""« a sua

LUivid.-alecinre I -49 c
s. ao niesi: - tempo cm

que os salarios dos traba-
lhadores ca..::;; de valor

I .. .. analise poderia L
s,iii da boca ile qualquer dirigente .sindical, seja
ele da Central Única dos Trabalhadores (CU I).
v- i ela Coi úleraçã - Ceral dos I rabalhadores

- Ma •....< I o empresário Lawrencc Pih.
r-supciinteruJente do Moinho i^acifico

que não mede pala.ia- para diticar o que
considera um desvio na essência da palavra

- talisiiK N Bra-il. tio existe um verda-
lista", icí a I'ili I viste unia

io; : e.had.i. dom;:, ida pot üliilopoao- c
u .eli/ado- que. por concentrarem de-

temiinados seementos do mercadi.v ditam as
tenras do jogo.

Salário No caso do
do ioco a que Pih se içfet
repassar qualquer ganho real em aumento ape
nas nominal dós salarios. Informações paia I ih
comprovar sua analise nào faltam hsta em suas
mãos um estudo inédito e recente (os dados

icgum aieinibo de 19891. elaborado pelo Nu-
Estudos Estratégicos do Partido da

Social Democracia Brasileira i.PSDB), ao qual
liliado Neste trabalho, os economistas do

cru/aram dados do IBC d., da l undaçao
¦ Vargas (l GV), da Pcsqui-a de Enipre-

Desemprego (PI l)|- reaf/ada pela l ur.-
Sistema Estadual de -\nálisc de Dados
! e pelo Departamento Ititersindical de

sticasc Estudos Sócio-Econômicos (Diee-
da ledcravão das Indústrias do Estado
Pau;' 11 ;o-pi d.i ()rg.mi/..s io das Na-

1
(Em

50,051,0 47,7 47 [3MW '
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dirt
S A
elo
v. iH'
deu
evo
grup

salário-, .1 regra
t 1 praii.a de

Pih. O PIB. diz o estudo, aumentou 86,3 sctck
de l*K»a l"S4.

Comparação Outra informavão que
consta do estudo do PSD1I é extraída da tese dô-
medrado do professor Joào 1 urtado, da l.111-
versidade Estadual Paulista (UnespJ. que estj-
fazendo uma comparação internacional do va-
lor ii.: mào-de-obia br.i-:iaa Neste trabalho, o
economista aponta que a participação da massa»
silaríal no produto industrial brasileiro era de,
17% no inicio da década de 80. mas em l^S^ jcv,
caiu para 14"#. Nos outros países, no início,
desta década, esta participação era muito -upe-.
rior argumenta Pih; citando como exemplo o-> ->n .  .1SU
4,'

com >'
ipanlia, 4(>

Fm 1960. o- I
camente \ti\.i d 1
s.ilarios o inliam

che _
cleo
Soe
ele e
nuclc'
C ietú!
go <
dação
(St ade
I

de Sà
çòes Unidas (ONU) e de um órgão do Deparia-
incuto do Trabalho nos Lstados Lindos

De 1949 á 1985. a produtividade das indás-
irias paulistas cresceu 413.17°«. ao mesmo tem-
po em que a participação dos saiamos no Valor
de Transíormaçào Industrrial (um indicador
medido pela I iesp) caiu de 23,16°/'). cm 1944,
para 11.49%. em 1985—uma queda de 104°<>
\ prc^lutiodade Ru medida pela e )luçào do

VT1 neste período em confrontação com o
;.úmeri Jc empiceados na produção lss<
compro\j;i mentira do argumento de que nãoe
possível dividir renda, se o bolo não crescer,
porque o bolo já cresceu e jnuito , argumenta

l riiguai. 33%: Portugal)*
e Grécia. 39o-

I' da População i:conoini{,
\ i oue iccebiam os menores

[ .0" d i renda interna brasiv
loira: os 10" i. mais rico-, ;;o mesmo ano. Hca-*
vim com 39.6"« da renda: hoje. passados 29
anos. é dramatico o autneni.1.^ na concentração
da renda inter na brasileira Os 10" i mais pobres
da PEA reduziram pela metade a sua participa*
çâo. deiendo apenas 0.8% do total Os dados
indicam que durante o auge do Plano Cruzado,
a situação dos 10" < mais pobres foi um pouc£>
melhor do que apOra

Um trabalhador que recebia NC/S 100,00.
em 19S5, por exemplo, chegou a ganhar no picif
do Plano Cruzado NOS 114.00 niés T3Ç
agosto de 1986. No Plano Rresser. mlho dc
1987, seus rendimentos já representavam N C /i.
70,00 e hoje mantêm-se no patamar de NG«$
70,00 a SO.OO. demonstra outra tabela constante,
do estudo ***'

O Brasil ps'rdc todas quando a tarefa c
medir salário com os outros paises. O salãrtà*
hora do trabalhador brasileiro e. em média.
I SS I. nos outros paises desenvoKidos, o saj£
rio nora varia em torno dc l V '4 e t SS 17.
Mesmo ressaltando o lato de que nestes paises,Ç
custo dc vida e maior, ainda assim a dilerença
no ^alor da mão-de-obra c brutal, considerai

, . X Ht&
pesquisa.!iJ , • <
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Ximenes acha que 
inflação crescerá aos 

poucos

i Projeto de Dornelles

propõe 
modificações

para o ano fiscal

Economia
segunda-feira, 2? ,9 S1) i: Economia

Beatriz . l/ircu

BRASIl IÀ — "Um quadro muito com-
nlexo" 1 assim que importantes assessores do
governo, com mal disfarçada preocupado,
ilbfinfcm a situação econômica do pais, sujeita
a variações e climas desfavoráveis, como os
vividos n.i semana passada, quando o ouro.
dólar e o ovemight experimentaram novas
altas. E a proximidade das eleições presiden-
ciais, com candidaturas à direita ou a esquer-
da delineando mais nitidamente o perfil do
sucessor do presidente Sarney. condicionara,
acreditam os assessores consultados, maiores
ou 'menores problemas à execução da política
econômica. _

O cenário futuro não e de tranqüilidade,
porque o "clima das eleições", conforme cx-
pressão corrente na área econômica do gòvcr-
no, introduz no dia-a-dia da economia íngrc-
clientes de estimulo á especulaçao e uma onda
de incertezas, como apontam os mais diversos
escalões governamentais. \ arca econômica
não está alheia aos movimentos especulativos
e pretende manter firme a política de juros
reais elevados, mesrrio que á custa de um lorte
aumento da divida interna O ministro interi-
no da Fazenda, Paulo César Ximenes, não
acredita que a situação econômica do pais
venha a se deteriorar e dá o seu motivo: "A

inflação vai crescer cada mês um pouco, mas
sem sc descontrolar

(u instrumentos de que o governo dispõe
neste momento para neutralizar uma cxacer-
bação dos niveis inflàcionários são poucos
Uni deles é a política de juros, sinalizando
para o mercado que os rendimentos no over
nào ficarão abaixo da inflação. Ou seja. o
p.r- até a posse d>> novo governo, não eonvi*
vera com iuros negativos, com gatatitc Xime-
nes Outra arma. 

"bastante 
eficiente lia pouco

mais de um més. poderá ser acionada as
reuniões com empresários. /\inda nao existe
uma decisão neste sentido porque a equipe
próxima .1 M.úlson esta dividida ijuando »i
eficácia, agora, de uma nova rodada de conta-
ins com icpresentantes de setores industriais.

Novo presidente

terá de rever

dívida públiea

\ilton lloriln

Ximenes: pireis altos \ào continuar

Para alguns técnicos, as expectativas negati-
v.is seriám revertidas com uma boa perfòr-
mancc na negociação Cxtcina

Dificuldades \ sinali/ içao mais
concreta, todos concordam, é a do Banco
Central, através da operação da mesa uc over
O problema, no entanto, é que .1 equipe eco-
nômica não consegue encontrar uma taxa de
remuneração que garanta, ao mesmo tempo, a
permanência dos apL.adores no mercado
aberto e uma boa adininistráçáo da divida
pública. A política de juros elevados e mais
uma vez citada com instrumento de um novo
processo de ajuste, acompanhada de medidas
que combateriam. >ém arliiiculismos . a ele-
vação inllacionaria.

\ avaliação e de que o eiirna de intranijai-
lidade poderá se intensificar com a proximida-
de das eleições 1 *trupola-se nas analises, por
exemplo, quando se considera que alguns
aplícadôres por "cautela e temor" não se ar-
riscariam a manter seus recursos exclusiva-
mente no ovcrhight. ' 1 viste üriia lorte leu-
déncia de mudar o portíójio das aplicações,
caminhando-se para o dólar. ouro. imóveis e
outros bens" identificam esses assessores

S\0 
/' W LO -\ divida pública ro-

l.iil.i diariamente no Qybbníglü é o
principal alvo do choQue econômico ./
scr adotado com .1 posse do novo go-
1 -orno I tão groiüe ã preocupação. x]ite:o
deputado César Maia (PD!-RJ) já está
solicitando que a própria iiiiciatiya jma-
da sc antecipe e estabeleça uma proposta
de ajuste "O ser privado tem que bolar ,1
cabeça no luxar c tomar a uiiciatoa dc
equacionar o problema 

", alirmaele São
adianta ficar esperando íntcrmiiuocimente
uma reduzi o drástica cio dc/lcit. pois <>
risco c muito grande N queremos mu-
bar patrimônio de ninguém, o que cstaino*
esperando c que os próprios agente- eco¦
nòtmcos se preservem . acrescenta

l)c acordo com Ccs.tr Maia. se nada
for ícito imediatamente no. que se re-
fere a divida interna, o pais \ai passar
rápido para .1 hipcimliação de tato I
então nenhum patrimônio ira sobrai-
ver. .'Vi Alemanha de 192}. tjvetido uma
hípcriiifluçàó, por exemplo, as despoas do
£o\cmo com os scr\ico> da doida interna
passaram .i ser dc apenas y n reais />*••
mostra como o patrimônio da ròlagehi da
divida interna ficou totalmente dilapida-
do", afirma Alem dc tudo i>so. no contra-
rio da ilusão de- muitos agentes econo-
micos, os iuros paços pe.o o ver. por
mais altos que sejam, não representam
incorporação dc ganhos tyais

'Só Brasil, existe a idéia lalsa de
que .1 indexação nos protege- contra a
hipérinllação. ma s se não se li/cr nada
vamos perceber que a indexação e ilu-
são e que a doida interna sera total-
mente pulverizada. Se houver hiper. a
doida vira pó", analisa 1'atilo Guedes,
assessor do candidato A lif Domingos.

Rediscussão Guedes acredita
que a proposta de César Vaia de que os
aaentes econômicos tomem agora a inicia -
f/i.) íle propor a rediscussão da tinida
interna tem consistência. 'VI idéia ê, por-
tanto, reunir a iniciativa privada para par-
ticipar com sua cota dc sacniicio com um
imposto dc estabilização dentro dc um
programa mais amplo . (csar Maia cn-
tende que .1 ferina de ajuste podai,1 ser
feita com qualquer riiecanismo, desde o
simples desconto da forma de um imposto
de estabilização ate a troca dc titulo>
federais por outros amos

1.1 o economista Antônio Burros dc
Castro propõe o corte dc 10°o sobre <>
wi/of do estoque da dívida miei na I
prciiso que todos participem dc um pio-
arama dc sacrifícios", alirma. O presidente
du Abamec. Humberto Casagrande. úlir-
ma. por sua \cy, que o problema nào c tào
relativo ao estoque d*i doida, mas no seu
pra/o de rolagem Segundo cie. seria lie¦
cessário uma renegociação com relação .10
perti! do endi\ idamento.

Ccsai Maia anula Ia/um alerta São
adianta o mercado financeiro ticar pediu-
do pareceres jurídicos para provar que o
carregador de títulos não tem. responsabi-
lid.uic>1 <111 a dh ida interna preciso que
x- olhe paia a frente e se fuzile o problema
de uma wv O sistema financeiro e ex-
iraordinariamente agi! para com oito telc-
fonemas rcsalvcr todo o problema cm
pouco dia*".

Chico Mendonça

Reboliças prevê 50% em janeiro
y-\ 1 J„  . v . 1.» T 1

SÃO; l'M'1.0 O processo hiperiníla-
cionáriò e muito rruiis indomável v.10 uik
narcccu após a serie de almoços e jantiircs
entre o ministro da Fazenda, Mailson da
Nobrcea. c as principais lideranças empresa-
riais e economistas brasileiros. Hoje os mês-

i-.iniuj.is l,uuc a c.'-'HitirKi

O alerta mais dramátic" do deputado
César Maia (PDT-RJ). assessor econômico
do candidato Leonel Bnzola (PDT). Tere-
mos hiperinflação em três meses Não se

pode esperar que as medidas corretivas sc
laçam 11a próxima administração, pois cor-
remos o risco de nao chegar la . avisa

de dois meses no ânimo das taxas inflaciona
rias já é um período pertencente ao passado,
e que o Rràsil chegará aos .. de inflaçao a

partir de janeiro próxim». caracterizando
então a era dc hipérinllação

\ elevação das taxas de i iros no over-
nieht e a permanência da tendência de a!:a
dos ativos dc risco, como ouro c douir.
mostram que os agentes econômicos estão se

preparando para o pior. na avaliação de
economistas e dirige tes de empresas, prínci-
palniente a paru: d.i semana que passou
•Tenho segurança t« tal que a inflação che

alg
rao

\ .!l;,.ivaO esta tao ionipilc.ui.1 que ,1
alq'.:e! n licia de que a inflação vai subir

ns p .tos cria-se um clima dc nervosi-
ilirma o presidente da ?\ssoeiaçaçj

Brasileira dos Ai .' -ias de Mercado de ( a-
pil.us 1 \bame-.1 llumber: CaSagraride Ne-

Nào existe, portanto, outra alternativa
para o Brasil a não ser solicitar ao governo
que inicie um processo dc controle da infla-
çâo. sem se limitar a manter unia política de
.. 'Uiodação Caso contrário, existe o perigo

de que o p.; s não chegue inteiro até a reali-
/ação do segundo iurro das eleições presi-

Metalúrgico de São Paulo

quer 
aumento real de 30%

SÃO PAULO — Os metalúrgicos da capital No próximo dia 30. estará acontecendo em

paulista, que reúne 371) mil trabalhadores, deli- Belo Horizonte, no ginásio de esportes Mmein-
mu ontem a sua reivindicação hasica o^em- nlio. a conunuaç.io do - congresso a.i Ctil..1.1 » ' ! I l V I 1 . »•
presa nus o a I edcra>,ao das Indusma- un I st.i-
do de São Paulo (Fiespj. Elés querem 30% dc
aiüiiK ntp real a pai'.a de 1' de nóvembro desse
ano, data-base da categoníi Mém do pedido, os
metalúrgicos reivindicam amda i reposição dc
uula a inllaçào do período c mais uma sistema-
tica de leaiusté mensal de salários, acompa-
nhando a elevação do custo ae vida Os meta-
lurgicos decidiram tamboni que »» p.tcan^i;..
devera ser creditado sempre no último dia útil
de cada mês. com a antecipação de unia parcela
no 15'' dia do mes

,-lHÍe lllll.l I n' s a Cii-ic-U' uLÍnin.i
quem scra o novo presidente da central -
t ingresso Nacional da C ti I. realizado em
abril na Praia Grande, em São Paulo, terminou
em pancadaria c grande parte dos sindicatos
coligados a Cetitr il se retirou, seguindo os pas-
sos do seu. ate então, presidente. Joaquim dos
Santos Andrade, o Jmfuinzõo: Com isso. Ro-
cério Magri, foi declarado o vencedor das elei-
çòes na CGT. Segundo o delegado da t G 1 no
Riu. 1 uis Bruno, os sindicatos cariocas ' i'1
aceitam Magri como presidente

HU XSll l\ ü próximo presidente da República podefj
elaborar um novo orçamento da União depois de apenirs
três meses c meio de mandato. E o que propoç o deputado
I rancisco Dornelles il'l)T-RJ) em projeto dc lei compleinen-
lar modificando o ano fiscal do pais. Se for aprovado, o
orçamento que está sendo ultimado pelo Ministério do Maneja-
mento servirá apenas até 31 de junho e nao mais ale o linal de

1 Ç)i)0 "1 star i enterrado o tradicional ditado político brasileiio
dc que governo novo só começa a administrar no segundo ano
de mandato", sustenta Dornelles

Pelo proicto. o excrcicio liniuiceiro começaria no Oia i ¦>
uilho c terminaria a 30 de junho do ano subsequentes Atual-
mente, o período e de I" dc janeiro a 31 de dezembro, -\ssim. o
próximo presidente, que assume a 15 dc março, teria que
entregar a nova lei orçamentária até 30 de abril Seus su-
ccssores. que tomarão posse a 1° de janeiro, como dctenniiia
Constituição, entregariam o projeto de Orçamento da nu
mais cedo - 15 dc março. A Lei de Diretrizes Orçamen-
tarias il DO), que lixa as prioridades das despesas governa-
mentais, chegaria ao Congresso no dia 31 de agosto dc
cada ario. orientando a elaboração do orçamento para ino
fiscal seguinte (com inicio a 1° de julho). Como a 11 <

para o orçamento de IW já está votada, a proposta faculta ao
1 cgislativo o poder dc altóra-la para adaptar suas determu
4,òes às prioridades do novo governo.

o presidente da República, ao assumir, ja encontrara
orçamento votado de acordo com prioridades estabelecida
pelo presidente anterior, que podem nào coincidir com a> do
programa do eleito ou mesmo ser-Ihes totalmente oposta
justificou Dornelles. Aumentando o poder de manobra do
proxinu^ eoverno. o projeto preve que. com a mudança eu
liscal alterações feitas na legislação tributária no primeir.'
semestre entrariam em vigor já a partir de julho Pelo prmeipn
atual da anuidade dos impostos, iniciativas na arca (nhut tna
só podem entrar cm vigor no ano seginte ao da sua publicaçao
no Diário Oficial Como o ano fiscal vigente começa no

I de janeiro e termina a 31 dc dezembro, o próximo presidem
pela legislação atual, so poderá alterar seu quadro de receitas
cm 19'íl .

Conjuntura Dornelles argumenta ainua que a t
eoiviiiitura política tornara a Vida do sucessor de Sarnev
mais difícil no primeiro ano de governo. "Não sc pode exigir
que do pi. idente Sarnev medidas impopulares no linal dc ..
nMíidato e mesmo qüe ele as adot asse djlicilmcnte o C ongiesM»
as aprovaria . di/ o deputado.

Para viabilizar sua proposta, Dornelles consultou os pnnct-
pais 

'dcputados-econotnistas 
dos partidos políticos mies de

entrar com o projeto para tramitação. Conseguiu ja algujis
apoios importantes, como do deputado t cs.u Maia l i 1) I -K. i

.1 -..iiiiageni apontada pelo principal ar"-  '
\ PI lillCil .1 i» l ----- i
programa econômico do candidato Leonel Bri/ola e de que o
tsfoieio descola a discussão do orçamento da questão .:.t-
eleições. Atnalrncnie. a caça dos votos costuma interferir peri-
cosaniente na elaboração dos orçamentos.

A dificuldade maior de Dornelles será conseguir um acordo
dos lideres partidários, única condição para viabilizar a aj u
vação do projeto em plenário. Seu próximo trunlo seta na (
riiís-são dé I mancas da Câmara, que ele preside \p.ro\ando
projeto na comissão, acredita Dornelles. a proposta terá torça

ica necessária para a negociação do acordo com.
, > de lideres.

P<
olci

nciais.
! 's passando por um processoia aos 5ft#e nos próximos meses", aposta

o deputado Osmundo Rcbouças (PMDH-
Cf 1 vice-presidente da comissão de Econo- destt u,dor que nao nos destro, por enquan-

mia da Câmara federal "Btá provado pela u, mas que ^la^-
i-.istóría que um pais com 5U . leintlaçaoao u»
mês nào consecue o caminho dc volta sem
uma grande desorgani/a^ao economica .
analisa o ecoTiomista P.iulo (iiiedes, direto*
do Instituto Brasileiro dc Mercado dc ( api
tais (ihi. ee) e assessor econômico do piesi-
dencíável Guilherme Aiif Domingos (PL).

..lirm.i o cconomota Antônio Barros
de Castro, da l.nivcrsidade federal do Rio
dc lanei:.' tl I RJ) I lopeçamos no inicio
di v s st) c in.nca mais no - pi. eiiiosd. pè
vjua jucr ...ic se .i proxiB-s governo, ele
devera adotar de ih -oiiato choque pio-
fundo" ! N 11 I

B1C

IfcVlí ' , ¦ i n '• ¦t» VM-' Hf.

Rentabilidade à toda prova.

Aqosto 34,66% 33,70%
NOMINAL POR1ADOV

vBANCO INDUSTRIAL
ECOMEROAl

CONTA REMUNERADA SUDAMER1S

UM PRODUTO EXCLUSIVO PARA CLIENTES PRÍVlLÍEGlADOS

¦Em todas as agências do
¦ BANCO" 

SUDAMERIS
BRASIL

BASVt r StlUAMKlÚs.
, Arloülx» t®mn>»»<ío««

RAN( A ( OMMHalAL*.n AUANK
DRKSDNFJi Aíj-S. mANKjyin
w p ft PARIDAS f A RIS
I NIÀO Dfc BANttW . A . ZtmiQUE

No Fundo,

todo mundo

só 
quer

saber de

INSTALA

M Cí M

APRESENTA
SEUS PRODUTOS

t E L e:
ESC Riba ftx. J

2021

FONE
DE ; I

F AX SIMILE
- -/

<S NEC

TELEFAy ffiB

PABX MONITEl
APARELHOS TELEFONICOS

Projeto de Telecomunicações
í Telefonia, Cabos Prediais - Cetel Telerj

Venda • Inslalaçào • Assistência Técnica
Compra Vpndí f Manutenção Aparelho» Usado»

270-73351

KS -WAGNUW

TELEX (021) 21036
Av Brasil. 12 <15? LOJAS KLMN
Sede Própria — RIO DE JANEIHO RJ

I não há iiticki ilc
estranho ni^o.

Alinal, no 1 undu
Ayniotc dc C 111 to I 'tit/o

Nominativo \occ sempre
jtanha iiuu^.

O Aynioré Nomiiuuivo
é o I uncio com a menor
ti ibulacao do mercado e Que
rende acima da i 11 Ilação,
poupança e ovei liquido.e
você começa a ganhar iki liora.

A liquidez é diária
e vocc pode aplicai e resgatar
pot ide tone. de K'i ma
simples e deseomplicacla.

\ quantia inicial
c .1 mo\ imentaçao mínima
são de NC/S 2(X). Quci dt/er,
o máximo dc rentabilidade
com o mínimo de
investimento.

Não perca tempo.
Procure hoje mesmo o BI 11
c faça a sua aplicaçao.

Por que no l utulo
Aymoré de C urto Prazo
Nominativo, lucro nunca
e demais.

Ki. ¦ di- l.mcuo !. t n*- ! t •" s "'

ganhar
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JORNAL DO BRASIL

Seu 
Bolso

Cristina Cabrwn

Açào blue-chip

é recomendada

por analistas

Sn n in traripi'

\ procura por ativos rcms. que protejam os
investidores dc alguma forma da inflação desen-
treada. deverá estimular os negócios com ações
da gt üidê liquide/, conhecidas como bluc-chips
Como são papéis facilmente negociados.,certa-
mente serão procurados por quem nao esta mais
tão confiante qtie o ovcrhight garanta á realmente
bons ganho acimii da inflaçao.

A ação Vale do Rio Doce preferencial ao
portador c considerada a vaiai' pelos analistas de
iinestimento. \ empresa esta com ótimas pers-
pecavas nos provimos mese> . explica Marco
Polo Simpçs. gerente técnico da corretora Pros-
nci. l-lc lembra que esta açào ainda pode ser
considerada já que esta com um preço atrativo
por causa daexpectativa de luero para a empresa
! seten bro. por exemplo. o lucro poi lote de
P;>ü ações de\via ticar per'».) do registrado cm
acosto, de NC /.$ I 113,62.

Charme — Apesar da Vale PP ser tratada
e mio a mais promissora das blm-thips. os espe-
cialistas acreditam que há putia- boas òportuni-
dades de compra. "A Paranapanema tem muito
charme", acredita l ucio de loledo Malta, iicren-
ie técnico da corretora Cotibra \ vantagem
apresentada em relação a este papel e que está
votado por preços bem abaixo de uma \ ale ou
Peti mas I'!'1 Enquanto a açào preferencial da Vaie custa
NC/S 24.000 o lote de mil e Petrobràs sai pors ~ Miü.it;) ¦ í;- bem o lote dc inl. a cotação
dé Paranapanema fechou na sextá-feira passada

. m Sf( 'S -3 '?>" ' ( orno é um papel mais barato
¦ to:- grande liquide/, deverá ser bem procura-

explica I uci<> M ili.i
Problemas As ações do Banco do Brasil

da IVtrobras e tjue nào são muito recomenda-
ki.is pei<^ ,iiiiitisia~ N.iv L^íàvi aiv'>UaiivTt' bon*"

¦ V'Sultados. mas mesmo assim podem ser uma boa
• portunidade de compra para quèm esta queren-
do aplicar no longo pra/o". analisa t arlos Amo-

Magalhães, diretor de investimentos da corre-
;,ira PNC

O problema principal da 1'etrobrás e o Proal-
ol e o pra/o de pagamento dás distribuidoras

.me ten; II dias para pagar o combustível, sem
'-nhum jurov Isto se agrava com a inflação
elevada. No caso do Banco do Brasil o caso
também e complicado O banco saiu de um pcssi-

resultado no primeiro semestrç e quando
começava a se récupei o: em julho e agosto solreu
uni novo /u/t/w. Seus luncionanos írao receber a
reposição integral do ÍPC*. incluindo o Índice de
janeiro".' Kjlro tal s que ira iiiflc.i.oar 1 . mporl.-.-
menio das ações de grande iiijuíde/ c a reabertura
do mercado e opções e íuturo dc índices. Mas e
n• it :: ar cuidado. "Pode acontecer uma.
q.icda dv*>te> papei- <e isto lof realmente conlir*
li;.ido" 11!..'ile ( arh • Nnti mo Magalhães

Dicas
$ Imposto Para calcular o \aKw da sexta
parcela do Imposto de Renda
que ve:uv nessa sexta-feira, diao contribuinte
deve uiih/ar o coeficiente de 2.4526 Ou seja.
multiplicar o valor da cota original que foi apuia-
da na declaração p. in.t.vc que i 11espon-
de a vanaçà - do HTN •corridíi enti abril e
setembro.
• Salário Muumo 11 Salário mimn
de outubro poderá chegar a NC/S 3SU. caso a
inflação de setembro atinja os 35°i i previstos
pelogi.nci: e con o aumento re,. de i.
previsto tv i Lei Salarial aptuvada em junho
passado, que determina uii ieauis\ mensal 0.:
3% sobre o índice inflacionano de julho, agosto,
setembro e outubro. Hoje o salário mínimo e de
NC/s 24M.4S
C> Imóveis Os contrai unobi! anos
de compra . venda leitos entre adquirentes e
construtoras e incòrporadòras, fora do SFH (S*s-
leu .i I in ü ee >da 11 .ibitaçao). poderão sei re

ii I N Projeto de lei nesse sentido
l.:l

par;

lUslad s p.
do Sen. li i
copiissào dt
Falta .te '
presiden laí
v. r,.i > reaiuv.; 1
iia ( on ti ...i 1
O Aluguéis

nota n
s!'<
:lio ao

divulgo
que o \y
meorpo
;¦ ' i

Rentabilidade e risco dos investimentos
(jan a ago 89) *S

34,76

25,41

EZZD
] Risco

Rentabilidade média
Consumidor paga 

a conta
. . i .1 7/.-' V . . t •«

Inflação ejuros

u/tos n umentum

preços c credito

21,62 21,15 21,46
10,50

n i

1 7,00
r—!

0,77 8,51 7,30

14,56

7,37

Açõe «-IBV Dólar Ovor-tFT Otiro-BMSP Poupança ICP

Fonte AFI
l m.i decisão de imestihíento dew

w 1 considerar mio só u rentabilidade
m:is uimbém o risco dos ativo*, alerta
Nev Oloni Brito, diretor da /\ FI (Asse
ciados cm Finanças c Investimentos) \
consuliTiiÇtio i/t' risco tem suio ne^ii-
aènciada pelos investidores, que deve-
riam avaliá-los através; de uni indicador
razoavelmente simples <' dc*\ 10 padrão
(variabilidade) c/.is rcnjabiluLidçs men-
sais. Com raras exceções, o* ativos que
oíerecer.im maiores rentabilidade•> iam-
bem nprcsenLtrJiu nunor risco e osciuí-
çãp iic preços O .uno de maior rent.i-
bilidade media :::cnsal Cot o IH}
(ações), com S.\4F ¦¦ e um risco de

U, ~4''n O ouro foi o jino de menor
risco e remuneração; mas com uma
caruaru maior cm relação ao dólar,
que oscila muito 1 poupança. 110 pe-
iiodfí janeiro a agosto. ic\e um com-
portunicnto atípico com alta rentabih-
da de c baixo risco /- <se
comportamento loi resultado da inde-
\ação privilegiada no inicio do ano
(pelo overnight) é não se repetirá nos
próximos meses, a recomendação de
investimento da AFI c* 11111:1 aplicação
em ações, oivmichtc ouro* estruturada
de acordo com a capacidade do investi-
c/i >/* ;is>unhfr risci>s

A 
alta nos juros determinada pelo Banco
Central na semana passaifa elevou

para 52.00" ,10 mes a taxa do overniglit
ter a um rcllcxo imciiiato no bolso c na vula
das pessoas. I vido como taxa rclcrcncial ba-
siea da economia, o ÓVerniglU. por ler ultra-
passado a barreira dos 50".., tera um eleito
psicológico e real muito grande Dé imediato
mostra a expectativa de inflação de 35% c um
jliri1 eletivo de 3S.14"..

('0111 a aceleração da taxa overmght. que
pulou de-tfi.-ti'' .. para 52.6' ao més, sobem
no rastro; os jíiros dos eilipréstimos bahearios
e pessoais, credito direto ao . 'nsumidbr. ear-
U>cs dc crcdito c de loias c ias preços dc uni
modo geral. As financeiras que estavam co-
brando juros de 51'f ao mes no crcdito prcli-
x.ido {13.451". ao an-¦1 i HO poslixado 9"« ao
mês mais a variação do B I N (cerca de
47.15"o). já refuerani suas tabelas para subir
esta semiina as taxas
Meclo — O efeito da alta dos juros e da nova
proicçàp de inflação para setembro apareceu
com nitidtò lios mercados de risi 1 i- bolsas
subiram, o dólar e o ouro dispararam b.s<e
comportamento, inesperado, mostrou que os
i",'. e-tulores c un medo. apesar Ja alta dos
pi: - r'eleiem se pii-;egei Ja inflação; ou
hircr'ii : .iv,asv buscando aliv^s reais. O ouro
v,' ii " na semana pas idâ i " dólar.

Ar Araqat.

Investimentos na semana (°n)

27,oa
23,78 21,47

6,21
/:

7,04

f

17j70 ^

0,91

Ower Dólar Poupança Bolsa Rio Bolsa SP Ouro Inflação

Com base no BTN *o i

Ypc^ar dc toda ./ pressão de venda
do Banco ( entrai, o ouro loi a melhor

opção dc investimento da semana, com \a-
loiu.^ào dc íecímd^cotir-o-F^-
mu cotadoíi /5 1,80 iui Bolsa A/ercuih
til c dc Futuros (-BMÀF). Inicialmente a
operação leita pelo H( foi bem sucedida .w
vender ouro para conter as cotações do
hluck. mas na quinta c sc\la-lcira> o medo
dos investidores em relação a inilação e o
temor dc queda nas ta\as reais de juros,
fc/ ativos dc risco valorizarem mui"
to. 0 dólar subiu 23, 76% (NCzS 6,25) e as
ações 17.70"o (Rio) c 21.47",, (São Pau-
loI \ milaçào na semana, medida pela
tariaçdi> do Hí\ fiscal. íoi Je o.ÍJl <>. i>

que indica uma remuneração dc .M' •<

par,t a poupança O o\crmuht. apesar da
alia das taxas para 52.60% ao mes. ficou
em S,2I%. \ expectativa de mllação para
setembro ede 55 ¦ no minimo

Passarinho tos ap v do na
•. s econ micos e 1 Senado
ii,ão da Câmara e a sanção

\irar lei Os nantratos estão
pel«' 1 N( C 'Índice Nacional

() Mmisterio da I azenda
i semana passada para explicar

• ¦ . j,. !s pode ser
..dor dos a iguéis residenciais a
Segundo o sei retário-adjun-

w uvj ixuvíui i cdcral. Jorge V jctor Rodrigues, (»
IN |'( ,.ic j.iiicit4> è devido por todos os iuijuilinos
n ii» ahi^uciv celebrados antes dc 15 de janeiro

-o ano. pagando a fazer parle da base de
Calculo do reajuste que será aplicado na data
prevista no. eoi traio () inquilino só pode exigir
de volta o correspondente a 35.4S% se esse per-
eent:.al ' n incorporado .1 sua prestação de iu-

C Previdência Os segurados do INFS
\t*io receber seus bençficios através de>artão
nuignétieo bancário O sistema entra em vigor em
noíembro pondo fim aos antigos carnes de pa-
carnento e uma série de documentos Para ter
acesso ao beneficio depositado em sua conta, a
pessoa lançará mão do caii.io magnético onde
eoust.ua -eu nome. mimeielo benetieio :
posto onde esta ca lastrad - e uni C< digo in.tr.,-
dual.

Imóvel no exterior é investimento

Emprcsn facilita

linuncinniento de

npuruiincnto cm Miumi

/•„'(/1111 rilo llrcs

Amais 
recente alternàtixa para os investi-

dores do iv.eicado iniobdi . . está íICÍIT. ;
da hnha do Lquador. mais precisaniente na
costa dií l lorula Nos últimos meses, muitos
anúncios de imobiliárias ameriea: as vem apare-
cendo nos jornais brasileiros. Motivos para es-
colher esta aplicação não faliam. Para os com-
pia d ore v ha iacihdade dc hnanciamcnto.
loiidiçóes de tá»..' • bem tlex ¦ o e a v.ibü
za. Io 1 in d.da 1 e s e e.n .1; tiil.i

Para entrar na aplicacao c neccssaru» um
capital minimo de L SS mil. aproximadamente
NC/S mil I >ta qiuiitia e suiieiente pan
rac.ii .1 enti ida de um rt.inieiito t¦: o es! ,
di." ujiiaito-e-salai '..1 conf(>irula Kendal Drive
Road. em Miami Cit>. I ste im< -.ei. cioo preço
fmal e l SS 30 mil (NC/S 187 mil) fica em um
condominio com piscina e clube privativo Não
ha limite máximo, mas um apartamento de
dois quartos, no 17" andar »la Collins Avenuc.

. pr 11,1 de Miami li. ich pm -an por
I ss iso n d ¦ zS 1 r hão 11> mil ^

mesmo pi«.*<íi•1 iu> seeiiud») andar, o pre^o cai
para (.'SSfai mil t \C'/S5"01111 '

Facilidades Quem estiver interes-
sado ¦ 10 tera mu to trabalho o primeiio

ictiit uif.il das iinobiliaria que
. jornais, l ma delas c a laüus

propiictanos brasileiros 1 sta
.1 da stauiníe maneira a.» pro-

i d ¦ Rio, o interessado descreve
jue gostaria de comprai e uma
rretoies e as ionada na 1 lorida
uma <nc de " oveis que se

:as e\mcncias do investidor,
i. o comprador yuí a Mi»imi. onde »>>
da 1 itmis sc cncarteuam de mostrar

Pái.i lechiir o negocio '>.m.i
ss.tnnrtt* c o dinheiro dii cruradj (no

•., i do iniove' i () restante

Passi
anunciam nos.
Insest ' de
empresa trahall"
curar o esentori
o apartamento
eqi.iped. -eis i
paia sele
encaixem

D.i oi
corrclore!

levai •
minini
P. -de
meses

adido em parcelas !e 121

i s s

II a .'60
is|, sendo que a Tagus se encarrega

cfavào o financiamento através da hipote-
i imóvel. Quem ficar com o apartamen-

t S- '¦<! li11 c optai pelo parcelainenio
iu) pajiaia unia prestarão mensal dc l
(I. A prestação é llxa' e os juros anuais são

. sobre o saldo devedor
: v' comprador ijuiser aluüar o imóvel,
óin pode eonmr com os serviços da corre-
que fizeram a venda. A lagus. por exein-
. icmpiomete ,i aluiiár o apaitamento dc

ii : i pot t SS 400 mensais () inquilino

ue pagar o condominio (neste caso, l SS
dares por més)e o proprietário, o imposto
6t)(l por ano)

Remessa Antes de se interessar neste
o ê bom saber que nàoé qualquer pessoa
.ide remetei dólares para o exterior. Se-

,is normas do Banca (.entra! lB( 1 ,s
•n os , ie aqui residem e que tem fonte de
no Brasil nào podem lazer remessa de
i» para fora De acordo •. ni a circulai
apenas cpicm possue vi>to de pcrnianen-

uuos países pode ta/e*lo. Ate o limite
Ss 3(111 mil esta operaç io é direta e

ícita pelo cambio dc tantas llutuantcs. liist.i n
ate um banco que opeic eom n dolar-turismo.
levar certidão negativa da Rei. ita l ederal. ds

áo de bens e o pav-apoi te com o vi»t>.
mente
, que precisarem remeter mais de l sn -tXI
m que submeter o pedido .i> iu Quem

-.ii do pai- para trabalhar ter p. i.o itnente
também pode comprai imóvel iv evieror. mas
a compra terá que ser leita »oin e dinheiro ga-
nho no exterior Quem nào se cnc.usa nestas
condições, mas quer fa/er o investimento, pode
pi eurat uma casa de câmbio que ; cie com o
mercado paralelo e fa/er a remessa pelo dólar-
eabo \pesar de ilegal, a operação e simples,
corriqueira e se gira. Resta saber se vale a pena
sc arriscar com o tisco.

tem c
lon d
,l Ss

nceiK

euiio.
biao!
i em!
dinhei i
1533.
cia em

i

clarac
pernu

()>
mal té

negociado no paralelo. 23.76" Na sext.i-lei-
ra. encostou em NC/S fi.25.

I m outubro do ano passado, quando os
júros do over também bateram em 50"o O
governo decidiu demitir o diretoi do Banco
Central, Juare/ Soares, que determinou .1 alta.
para ajustar as taxas á inilação e assim conter
a demanda e a especulação com estoques.
Dessa vez. a alta das taxas já era esperada e
teve consentimento do Ministro da 1 a/enda
Ag-ilidade — Para manter a política de
juros altos e reais (alem cia mflaeao). era
preciso ajustar o o\cr para o patamar de
52.60 • ao més (l.~5'« ao dia), para que
fechasse setembro em 35S,14o 0. Isso representa
unia taxa real de 2.3%. fim agosto loi bem
niaipi: -t."".. Isso lalve? explique .1 procura
poi ativos reais. Se nada mudar até •< fim do
més. o rendimento liquidei para os investido-
res será de 37,04' \ caderneta .Iara uma
remtineràção. considerando os 35'V.dè inila-
çàO estimada, de 35.6S1'».

Os consiiiiiid 'res mais unia xc/ serão pie-
indicados. Os preços que já vinham em uma
escalada de alta. deverão subir ainda mais
rápido. Para quem pode antecipar compras, o
ideal e fazer alguns estoques, como de comida,
material escolar e produtos de higiene e limpe-
za. í: preciso, contudo, tentar avaliar o que
subira eom maior lapide/ se os preços ou o
rendimento d.is aplicações, afinal mros diários
de 1.75%. representam 9.i>6" na semana
(cinco dias úteis). Ganhará da inflação quem
tiver maior agilidade para aplicar bem o Ui-
nhéiro. seia ir.vestindd em bens ou poupando
1 ( 1 isliiKi c al'.m>n

Opções de ouro

sào mercado

de alto risco

/(IV Cf ,) llllf

f^l r=i ^ ilr #6 p]1:1 
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1
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SÃO PAULO Você e uni daqueles mdeci-
sos que fica eternamente se pergunjando se a, ^
economia vai ou não explodir até o tini di ano.'
se ' 'i e tiver dinheiro disponível e 11 ,
passar a olhar mais atentamente para o mercado
de opções de ouro. Sabendo usá-lo. c possível
ia,'ei unia operação que protege seu capital caso ...
a economia vá para o espaço. Mas Ira riscos. ... .

p„r.i começar, c bom que vo..é • ,:Ki uu-.
.o.ives d.as opções de. ouro pode c.istai
NC/S 230.00 como uma earantia uuc se o grania _
do metal ultrapassar os N'Cz$ 150.01) logo após a^"
eleições você teià garantido o d 1 r,.» de ei • ¦:>
lo por NC/S 150.00 Há também formas de ga-
rantir compra por preços ro.ns baratos, mas a
voi tera oue fazer um dese' b is.> n »r ,ieoi.i

\ào se assuste porque so ,1 partir de agoi.i
..... vai começai a entendei conto lusicu na esse
mercado. Opção significa uma cumpra ou vt-nda-

. iro por um preço i ! lamfle iletern>:n.iit
Para ter essa ; irantia e pr.\ "S0 "agi ' -ma quan-
t.; antecipada, que sc iliama prêmio

A operação Então, imaginemos que...
•,,ve .sina um bom nego». 1 o ia/ei um coiitiaU»
aaora determinando que no dia 17 de novembro
conseguirá comprar o metal pelo preço de NC/S
|()0,(iH o grama. Paia isso. terá uu pagar um
prêmio em torno de NC/S 12.00 por grania,'.:
Como o contrato padrão e de 2S0 gramas, voce

que desmbolsar agora cerca de NC/S
sa é a operação mais simples que existc\_

nesse mercado. Se no dia combinado, o preço do.-.,
ouro estiver abaixo de Nc /S 100,Oi), voce
exerce seu direito dc comprar, mas perde os NC/.ÍS
3 mil Mas se o grama estiver valendo Nt/S
12o.0ü. voce tem a garantia de pode compra-lo
pelos NC/S lOÕjÓO combinados previamente

Mas esse mercado tem muitas varianlcs-.e..
complicações. I odas elas signihcãni uni risco
maior c você no deve entrar com orientarão dc
uni profissional. Guilherme Praça de Muuosr
eerente de mercado de capitais do Chase Ma-
nhattan, alerta uuc se trata de um meriudo vle
alto risco, semelhante aos riscos que se tinha
quando se operava as opções da bolsa, que aca-
baram provocando o caso Naji Nahas¦ l xistein operações de financiamento e ope,-
rações especulativas. No ruianciaincnto, ganha-se
ui a ta.xa de juros, mas o investidor qm te/ a
operação corre o risco de ficar com o ouro na.
mão caso nào seia exercido . explica ele Para
lazer essa operação, voce tem que possuir o ouro
e fa/er uma \enda colvrta. garantindo a taxa dc
juros embutida So e vantagem quando se aeroii-
ia que os juros do mercado financeiro vâcicaire a
operação xai dai um lmhIio maioi Nlas c dificii,

Perdas Ha outras opeiaçoos como a
venda a descoberto, Ao contrário da compra
onde tudo que se pode perder e o v alor pago pelo
prêmio nessa i"»peiacac> nao ha limite para
peida. ccu e o hinilc. tanto paia eanhos
quanto pura prejui/os". explica Guilherme dé
Mattos, lisse negocio é leito por quem não acre-.
dita que o ouro vai subir ate o preço da opção e
venda essa posiçai', iiiiníuindo o va!ar do premiu.,
Mas. sc as cotações dispararem . esse aplícador
vai ter que comprá-lo para entregai a quem está
exerccnuo o direito de compra.

I \iste lambem o mercado de opçaO de venda
e combinações de posições Mas nao da para
fazé-las sem conhecimemo do mercado inet -
eado de opções nãoé para qualquci 11111 entrai \
volatilidade dos preços e muito grande o que ta/
eom que possa se lei enormes prejui/os". alerta
ele. que dedica grande parle do seu tempo anali-
sando as melhores íormas de atuai nesse merca-
do. Ele garante qtu não é coisa para amador,

•1 

'JA 

j 
lOMiiLl 

i

:] I ss f 1 »1 y M

Ml 1l\



segunda-feira. 25/9;89 ? Economia

JORNAL DO BRASIL

SEU BOLSO

OvMiiight 1
52,60y

47.94/
47 «o 47,77 V47-qa 47,611 T

ii'tiiiM  11 ' ' ' 11 " ' Wfli

r—1 \s taxas de juros do overmdit ul-
•—I trapassaram a barreira dos J>0% ao
mês. atingindo 52,60% e podendo chc-
ktr a '55%, caso o Banco Central decida"que 

a taxa real no mês de setembro
^eja de 2,5%. A rentabilidade bruta previs-
ta para 0 mês e dc 3S,l4%.e a liquida dc
37,04%, segundo projeções da Andima. A
alta.em um dia. dos juros foi de quase
cinco pontos percentuais. Sa semana o
rendimento liquido foi de S.2I %.

Limasa PP
(NCiS por lolo de mil ações)

44,50 J

15S«t 1B 10 30 01 22

40,00
37,00

[""n A uçiio prelcrcncial ao portador da'—' 
Limasa fechou a semana com unia

rentabilidade acumulada de 20,27"»._ A
empresa e exportadora de ligas especiaisy
tem boas perspectivas futuras na opinião
de Gil Deschatre. da Deschatrciá Almeida
Associados. Por conta disto a ação está
sendo bastante procurada. No dia 15 o

papel foi cotado a NC/S j '.00 c na sc\ia-
feira passada chegou a SC /.S 44.50

Indicadores de setembro

Poupanca 29,998/»

Salario minimo (NC7.S)  2^9 -

Mlnimo de referenda (NCz$)

BTN cheia (NCzS) 2,6956^
Aluguel sem e anual 265,21

Recolhimento

de IR exige

toda atenção

Sornvn th' í Iftivor

BRASÍLIA As pessoas que recebem o
salário fora do mes dcconípctcnciíi estão rcicir
do imposto a mais na fonte do que o efetiva-
mente devido. O problema está ocorrendo pci
que as empresas antecipam o fechamento da
folha de pagamento calculando o imposto na
tabela vigente no mês trabalhado, quando o
correto ò fa/er a retenção considerando a tabela
em vigor rio mês do recebimento da renda As
empresas estão obrigadas a fazer a compensa-
çãp no roes seguinte, mas a diferença retida a
mais nào e corrigida monetanamente

Um contribuinte com dois dependentes que
teve uma renda de até N( /SI 1 ,00. por
exemplo, estaria isento do imposto de Renda se
a retenção fosse teita pela tabela atual, que tem
um limite de isenção dc SC/S 1.133.00. Caso o
imposto dele tenha sido calculado antes do final
do mês. no entanto, cie pagou um imposto de
NC/S 50,10 Já a pes-
voa que estava no linii-
te de isenção pagou
NC/.S 25,70.

Outro problema <-
rio ocorre ainda na ui-
\a intermediária tribu-
tada com alíquota de
I0°.o . Pela tabela dc
acosto, o teto máximo
para os salarios desta
faixa era dc NC/S
2 918,00, enquanto ra
tabela nova o teto sobe
para NCzS 3 4,1)0:
Quem estava com unia
renda liquida (renll.i
bruta menos os akiii-
mentosl de ate NCzS
2 950.00 sofreu uma
retenção de NC/S
212.20, quando o cor-
reto seria um imposto
de NC/S 181."0

Rentabilidade dos Fundos

Mútuos de Ações

Ganhos Gomo a empresa tem um prazo
médio, dc de/ dias para recolher ao Tesouro
Nacional a retenção dc fonte, um artificio utiliza-
do c o de pagar a União o imposto certo e obter
ganhos aplicando a diferença no mercado finan-
ceifo Este instrumento e possível porque, na
maioria das vezes, na data do recolhimento a
União, as empresas já conhecem a nova tabela e
podem refazer os cálculos do imposto devido por
seti^ empregados. O contribuinte continuará pet
dendo mesmo que o ultimo dia permitido para o
pagamento seja antecipado do décimo diá útil
para seiiundo dia util de cada rues.

1 ma fojpa de ameni/ar as perdas dos cón.tri-
buintes seria calcular o imposto ainda no mês que
está sendo trabalhado, la/endq uma projeção dà
i.ibela com o índice de inflação estimada pelo
governo paru o mês seguinte. No rnomento, por
exemplo, está sendo prevista uma mllação de
"u o. o que elevaria 0 limite de isenção da tabela
de fonte para NCzS 1.518.22 e o abatimento por
dependente para NC z.S 1 OS.54 \nsiiu. uni eontri
humte com dois dependentes e renda de ati

I 735.30 estana livre do Leão Pela tabela atual
ele pagaria NC/S 60.2»

As"pessoas que estiverem com este problema
não podem recorrer a Secretaria da Receita I ede-
ral porque o fisco não pode identificar as empre-
sas que estão fa/endo isso. uma vc/ que o impôs:
efetivamente devido p°r elas a titulo de rctCnç.io
na iõntc está sendo recolhido normalmente

O que cies fazem com õ dinkeiro/Bernardinho

Empresário-jogador 
sabe ganharGomes

Investe no Delírio,

no ovemight e nu

compra de imóveis

I uri I otli

Foi 
unindo a imagem dc um

atleta renotn.ulo com a dc
uma lanchonete dc saladas e san-
dúiches naturais, o Delirio 1 ropt-
cal. que surgiu o empresário Ber-
hardo Rocha de Rezende, 30 anos.
mais conhecido como o Bcrnardi-
nho. jogador de vôlei da seleção
brasileira Jogando desde os 12
anos. Bcrnardinho tem outro item
em seu curriculuni que o ajuda nos
nenócios l-le e economista torma-
do pela PI C- Rio (Pontifícia Uni-
versidadô t atólicai. em 1^. c já
freqüentou, como estagiário, o
Banco .Garantia de Investimento, levado

por André Lara Rezende, um dos pais do
Piano Cruzado. "Como atleta dedicava cor-
ca de seis horas diárias aos treinos. Hoje
como empresário fico o dia inteiro nas lojas
e treino apenas duas hoas por dia . comen-
ta Kernardinho.

Bcrnardinho vice campeão olímpico
cm ll|s4 e vice mundial em llJ82 - come-
çoü sua carreira dc empresário cm 19X.1
convidado por outro jogador dc seleção.
l-'crnandào. "O Fernandão foi convidado

para abrir outra loja do Delirio Iropical.
mas não tinha capital suficiente e por is>so
me chamou. Em 1986, ele saiu da sociedade
e comprei sua parte", afirma o misto dc
empresário e atleta, \ntcs da entrada dc
Bcrnardinho na sociedade — com a saída
dc Fernandão. continuaram seu irmão Ro-
drigo. Antônio Monteiro c Amparo Mon-
teiro havia o Delírio da Kua da

I 
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Assembléia 36 Hoje. a cadeia se estende ao
da Rua do Rosário 135 c no final dc ou tu-
bro será inaugurada a terceira loja na Rua
Santa Luzia 762. "Eja estamos com projeto
dc abrir tinia quarta loja no centro da cjda-

cm
a t ii

Como economista. Bcrnardinho não se
nenhuma teoria a explícaçao para a

il situação do pais. 
"NaÓ ha nenhuma

explicação para a valòrkação dos ativos
reais e a subida dos juros. Certamente a

ponta perdedora e o governo, que esta se
endividando", afirma Bernardo. \ soltição.
segundo o éniRtcsário-jogador. está com o
futuro presidente e revela o seu voto: Alt!
Dominüos. Bcrnardinho c simpati/ante
com as propostas de governo do candidato
do PI (Partido Liberal) "I m choque de
liberalismo e privatizações seriam medulas
corretas para aumentar a renda de todos os
brasileiros'.

1 é com esse pensamento liberalista que
Bcrnardinho investe parte do dinheiro si-'
cadeia Delírio Tropical na própria empresa
"Investir no setor produtivo e uma boa
torma de 'fazer crescer esse pais . analisa
Bcrnardinho \ outra parte c aplicada no
over "Assim não corro nenhum risco dc

perder dinheiro" Já como pessoa física.
Bcrnardinho possui aplicações fio over, em
ações dc segunda linha de empresas capita-
lixadas e está comprando o seu segundo
imóvel. "I sses tipos dc investimentos eu
«conselhos a todos

Mas ele não administra apenas os seus
investimentos. Casado com a jogadora \ era
Mossa, com que tem um filho de três anos.
Bruno — do primeiro casamento. Vera tem
I dinho, de oito anos. I Ia não sc preocupa
com dinheiro e sim com os lilhos e o volei
Por isso essa preocupação fica comigo
comenta Bcrnardinho
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Aviação

A ação social da FAB

A 
Força Aérea realizou na semana passada a \ II
Operação Aciso (Assistência Civico-Social) em

Almenara; Minas Gerais. Soh essa sigla, a cada
dois anos c leita uma ampla operação que oferece
apoio médico e odontológico a populaçõês carentes de
fcgiõès comprov adamente pobres.

Desta vez loi escolhida a cidade de Almenara. no
\ ale do Jequitinhonha, que. embora esteja num estado
bastante devem oK ido. na realidade se constitui num
bolsão de pobreza, cujas características econômicas e
sociais são semèliiàntes às das zonas mais pobres da
Região Nordeste

Almenara localiza-se no fundo de um vale cercado
por maciços rochosos de até mil metros de altura. \
população local soma 40.000 pessoas que são atendi-
d.iv por apenas 22 médicos

•\s principais atividades economizas sao a lavoura
de café (que está cm expansão) e a criação; de gado. O
solo tem características de elevada aeide/ e as florestas
locais remanescentes continuam a ser sistematicamente
destruídas para a produção de carvao vegetal, em
fornos encontrados por toda parte

município tem uma bai.xa renda per capita, mas a
pobre/a é algumas vezes contrastada por fazendas com
grandes instalações

liste comovente bolsão de pobreza situa-se a ape-
nas 560km de lima capital pujante como Belo Uori-
zonté. A região, por suas características, não poderia
ter sido mais bem melhor escolhida para o tipo de
atendimento que foi oferecido pela I Mi

\ Operação Aciso foi planejada ha três meses pelo
i-stado-Maior do III ( ornar, cheliado pelo coronel-a*
víadOr Carlos Sérgio Sanf Anna César Foram deslo-
cados para Mmcnara 205 homens (sendo 63 da área
médica), quatro aviões Bandeirante e um helicóptero
l-squiíõ. além dos Hércules para o transporte do mate-
uai

\ base de operações loi montada no aeroporto (ia
cidade, onde. além do acampamento do pessoal, foi
erigido um completo hospital de campanha

O atendimento incluiu; entre outros setçires: clínica
medica, pediatria, odontologia c ate mesmo cirurgia
Além deste centro em Almenara, foram constituídos
postos avançados nos distritos de Pedra (irande. Mata
\ erde e Divisôpolis e na cidade de Rubim

O inicio das atividades loi difícil, devido as chu\as
torrenciais que transformaram o local do acampa-
méntd num lamaçal e ameaçaram destruir o hospital"de campanha

Mas. na segunda-feira, dia I*. o atendimento loi
iniciado como programado e. rote primeiro dia. I .s||0
pessoas pudèiam contar com diversas modalidades de
apoio niédk

\ chegada do pessoal da I \B hão se Icz sem
oposição. Um vereador local acusou a Operação Aciso
de vír para realizar experiências médicas com a
população local Alem di^\ uma radio denunciou vjne
a chegada dos militares provocaria baderna na cidade

Como fator de segurança, os componentes da ope-
ração foram proibidos de \ siiar a cidade e licaram
restritos à arca do aeroporto As enormes filas cie
pessoas querendo ser atendida- mostraram que desa-
pareceu o medo de que chegasse a Almenara algum I).
Mertgcle voador.

Na tarde dê quarta-feira já haviam sido leitos'' 000
atendimentos, sendo alcançada a media diaria de de/
cirurgias. Enquanto lá esteve o JORNAL IX) URA-
SIL. foi operado um menino com sérios problemas nos

- testículos c uma mulher com câncer intestinal. Presen-
ciamos ainda a rápida extração de 10 dentes e procura-
mos não sorrir ao tirarii •» no--.:- lotos, conl medo de
que o mestre do boíicao nos cuníundissc com um de
seus pacientes

As crianças enchiam os corredores entre as barra-
ca» do • . e se 1 tüiram. sem dúvida, no
maior contingente de atendidos. Embora a gran-
de massa de pacientes losse iormada por pessoas ca-
rentes, uma senhora de posses fez questão de ser
atendida (com as duas balv.s que cuidavam d. seus
fiihosi. sob o pretexto de que os serviços mcdicos
oferecidos gratuitamente pela FAB eram muito melho-
res do cjue os existentes na cidade.

O tenente-coronel-aviador Vermncio Grossi che-
liou com muito sucesso a ()peraçao. que contou c< m o
apoio entre outros do tcnente-coronel Nunes e do
iiiajor-médico Saraiva

\ certeza de que o atendimento foi bom ficou
patente com a visita leita por diversos prefeitos de
cidades do Vale do Jequitinhonha. pedindo para
que a operação seja leita com maior frequencia

\ Viso teve também o aspecto de treinamento
militar, t "de pilotos dos Bandeirante e do I -quilo
soaram ate 15 missões poi dia. efetuando voos de
ligação e de navenaçáo a baixa altitude Mias. este
Lilt mo item. que ja é ignorado por muitos, mostrou
recentemente sua importância em nosso pais

\ operação em questão conseguiu demonstrar que
missões militares bem planejadas c bem chefiadas po-
dem se constituir em excelentes ações de apoio social

m acréscimo, ela comprovou que o nosso Imposto de
Re:;..Ia ainda e aleumas vezes muito bem empregado.

Aero News
Após uma fase de concorrência extremamente con-

(rolada, a aviação comercial brasileira está iniciando
um período denominado dc llexibilização Os pedidos
de constituição de novas empresas cargueiras e os v.his
da I \M entre e Sá Paulo fazem pai te dessa n va
fase.

O alto aproveitamento do serviço Rio-São Paulo da
I \M levou a empresa a ja pedir <» aumento de freqüi-n-
cias de seis par i II vôos nos dias de semana. \ Rio-Sul.
por mu turno, foi autorizada a executar oito viagens em
cada sentido entre as duas cidades coro aviões Brasília,
mas sem subvenção.

A Varie desativou seu careueiro Boeing 707 PP-
VI I"

V posição do Sindicato dos Uronautas em relação
ao acidente com o Boeing 7.17 tem sido muito criticada
nos meios aeronáuticos.

i) Nerporto Santos Dúmont está com as operações
por instrumentos suspensas I ssa medida foi tomada
porque as arremetidas eventualmente efetuadas naque-
lc aeroporto podiam interferir com as decolagens do
C ia leão
B \ carga aérea, que está interessando diversos enipre-
sários brasileiros, está em fase de expansão no e\te-
ri«»r. \ \ir Franco acaba de encomendar quatro Boeing
747-40(1 cargueiros, sendo a primeira empresa em
todo o mundo a adquirir esse tipo de aeronave para
serviços exclusivamente de transporte de mercadorias. \
Boeing pretende construir o 747-400 cargueiro sem o
piso superior alongado, por não ser necessário neste tipo
de serviço.

Mario José Sam/iaio

Em busca de uma boa idéia
Destaque

.losó. Fartuuulo
(In Cosia lioiiiinliiis *

Primeiro foi o eleito Orlotf. o Brasil
daqui a seis meses scra a Argentina hoje.
Depois, pessoas com mentes mais solisti-
cadas ou com mais tempo disponível des-
colaram o efeito Camnarr. o Brasil daqui a
dez anos será a Italia dc hoje. Para o
brasileiro médio, sem recursos para via-
gens internacionais ou libações sofistica-
das. resta a esperança do efeito .s /. ou seja.
que nossos futuros dirigentes sejam aco-
metidos de uma boa idéia para enfrentar a
crise brasileira

Não há dúvida que as coincidências
observadas entre os Índices de inflação
na Argentina e no Brasil, principalmente
após a sucessão de medidas econômicas
nos dois paises, sugerem a antevisão de
choques na economia brasileira. Já consi*
derar a atual dimensão da economia sub-
terrênea no Brasil corrèlacionando-a com
a italiana, dc forma a prever uma acelera-
da expansão futura da nossa economia, e
no máximo um exercício de pensamen-
to positivo.

Talvez os próprios argentinos devam
também esperar por esta benesse, vis-
to que Ia a economia subterrânea c ainda
maior que a brasileira. \o invés de espe-
rarmos passivamente pelo eleito (. anipari,
talvez devamos redobrar nossos esforços
para encontrar a versão tupiniquitii de
Dom Camilo e Pepone. Na verdade, não
scra na Itália, na Argentina, na Bolívia ou
em Israel que encontraremos a inspiração
necessária para a solução de nossos pro-
blémas.

Lamentavelmente, observadas as posi-
çòcs dos postulantes á Presidência da Re-
pública, até agora apresentadas, parece
que ainda estamos longe dc algum prógra-
ma lógico c consistente de governo que
possa conduzir nosso sofrido pais á reto-
mada segura do desenvolvimento. O que
ouvimos dos prcsidenciavcis sao alguns

simpáticos refrãos do tipo: "Vou aplicar
um choque de capitalismo" (como se não
estivéssemos todos traumatizados com
tantos choques recentes.), ou "Vou ca-
çar os sibaritas", ou "É 

preciso acabar
com a miséria" (como se alguém fosse
a favor dela), ou ainda outros, mais
herméticos, do tipo "Li preciso promo-
ver a desprivatizaçào do listado brasi-
leiro"

Todos eles. apesar de pomposos en-
quanto chavões, são absolutamente vazios
como indicadores de diretrizes de ação
governamental. Como traço comum da
maioria dos candidatos, está a idéia de
que parte da crise decorre da fragilidade
do Estado face a sociedade, K. implícita-
mente, acena-se com o aumento dos im-
postos como meio de recuperação na nos-
sã tão eficiente e desprotegida maquina
governamental

lista insinuação recebe solidariedade
tu nu ti quando ouvimos dc autoridades
fazendárias, coadjuvadas por alguns trí-
butaristas, que 

"a carga trinutária no pais
c baixa" Outro dia. um consultor fiscal
disse, num programa de televisão, corro-
borandó éste ponto de vista. que. enquan-
to a carga tributária na Suécia e de 52"-»
do PIB. no Brasil ela e de apenas 22% \
primeira vista, uma conclusão chocante
e muito útil para uso cm campanha
política, mas totalmente desprovida dc lo-
gica; pois a renda per capita na Suécia e
superior a L SS 15 mil. enquanto no Brasil
mal alcança os l 'SS 2 mil. Imaginemos
que a mesma carga tributária se abatesse
sobre o brasileiro médio sobraria a incrí-
vel quantia de l SS SQ por mês para que
ele pudesse gastar como bem entendesse.

Na verdade, gostaria de ouvir o se-
guinte a carga tributária direta e in-
direta no Brasil é elevadíssima e injusta \
tal ponto elevada que empurra inúmeras
empresas e cidadãos honestos para a cian-
destinidade econômica. Sem contar o fato
dc quê a massa de recursos que o governo
confisca da economia c utilizada primor-

dialmcntc para manter a estrutura buro-
crática c esconder suas ineficiências.

Sou de opinião que um projeto cria-
tivo para o pais deverá incluir uma subs-
tantiva redução na carga tributaria nomi-
nal visando não somente elevar a
arrecadação de impostos, pela redução da
economia informal e a expansão do nivel
de atividade, como também contribuir pa-
ra uma redução das pressões inflacioná-
rias.

Infelizmente, até agora, não tomei co-
nheeimento de nenhum programa de go-
verno que exponha claramente como se
pretende debelar a inflação (que deve ser o
primeiro passo de qualquer proposta de
uoverno sério), quais os sacrifícios que
terão de ser enfrentados para conseguir
isso e como se pretende retomar o cresci-
mento da economia. Tal omissão e e.xpli-
cavei, dado os hábitos políticos no Brasil,
pois a retomada do crescimento pressupõe
a erradicação da inflação e o redirnen-
sionamçntò do l.stado.

lista realidade ninguém se dispõe a
encarar dc frente, seja por razões ídep-
lógicas, como é o caso daqueles que
têm a Nicarágua como paradigma, se-
ja por interesses políticos, que visam rnan-
ter currais eleitorais sob domínio, o que e
grandemente facilitado pelo uso da má-
quina governamental para a distribuição
de favores I m síntese, o que nos. cida-
dàos comuns, queremos é um projeto via-
vel de reconstrução do pais ao qual possa-
mos aderir, pois deste processo seremos
participes.

Todos estamos cansados de frases va-
zias. de promessas mirabolantes c dc lide-
res carismáticos. Ao completar uma déca-
da dc estagnação, todos esperamos por
uma proposta verdadeira c realista dc sai-
iJj. para a crise a qual possamos aderir
linfim, o efeito /

'Josô Fernando da Cosia Boucinhas ò sócio-diretor
oa Boocmhas. Campos A Claro S C Auditoros Indo-
pendemos

BusinessWeek

A paz e a crise

Há alguns anos atrás. Ronald Reagán
convocou a América para voltar a íiear
de pé. referindo-se á necessidade do pais
recuperar sua dignidade depois do fracas-
so da lira Carter. O Pentágono repassou
a produtores de armamentos cerca de USS
2 trilhões durante aqueles anos. encomendai!-
do aos fabricantes desde satélites-esptões até
supercomputadores. Mas, Reagan esta de
volta a Califórnia e, depois das iniciativas
dc paz com a União Soviética, o Congresso
resolver cortar USS 84 bilhões nos gastos
corri defesa no orçamento para o ano que
vem.

Os fabricantes de armas estão se des-
cobrindo cm uma crise pior que qualquer
outra que atravessaram. A Grumman aca-
ba de demitir 15% de seus 34,000. luncio-
na rios e pode estar se preparando para por
na rua mais 10.000 depois cjuc ioram can-
colados os planos para a fabricação dc ca-
ças I -14 para a Marinha. \ Northrop, que
|á ia mal das pernas em decorrência de
problemas de caixa, tora ijtie encontrar par*
eeiros para sustentar suas finanças A I a-
lon. que fabrica os bombardeiros B-l. ven-
deu quatro de suas cinco unidades indus-
triais desde outubro tio ano passado
Analistas vêem nestes problemas apenas uma
pequena mostra do que esta por vir pa-
ia a indústria bélica americana. (Business
V. cek lidição de 11 de setembro)

I. liXPRIEi

A Abamec e o novo mercado

Humberto ( asaprantlr *

\ crise das bolsas dc valores, desen-
cadcada no último mês de ninho pela
atuação do especulado! Nají Nahas, apè-
sai do alto custo, principalmente em ter-
mo» dc credibilidade, possibilitou a aber-
tura de um espaço importante para o
mercado de capitais no debate dos assun-
tos nacionais c na atenção ti" governo
que. apesar do rétonco reconhecimento
oa sua importância, nos últíniOs anos o
tem tratado dc forma absolutamente mar-
ginal dentro dc suas prioridades.

O governo decidiu, a partir do erasli,
promover reformas profundas no mer-
cado; c a i' rma encontrada foi a cria-
ção da chamada Comissão dos Notá-
veis. Após sucessivas reuniões, a comissão
produziu seu relatório, o qual passamos a
analisai. dividindo-o cm quatro itens

I ragilidade do órgão liscalizador;
Ndministraçào das bolsas:

6 I specialização das instituições finan-
cciras;

I omcnio do mercado.
Com rc ação ao primeiro item, acre-

ditamos que a C\ NI deva passar por
uma ampla reformulação como apon-
tado no relatório. Deve ter mais pode-
res Deve ser independente Deve ter rc-
cursos humanos e materiais para cumprir
suas funções. Somente uma CVM forte e
independente dará ao investidor a tran-
qúilídade dc que nessita para colocar seus
recursos nesta modalidade de investímen-
to

Quanto ao segundo tópico, adminis-

tração das bolsas, apoiamos a criação
de uma empresa de custódia c liquida-
ção única e independente como lorma
de garantir a qualidade dos serviçon:
a segurança na guarda dos títulos c das
informações. Além disso, estamos dc
acordo que seja criada, a exemplo da-
companhias abertas, uma diretoria execu-
nva das bolsas, comandada por prolissio-
nais que não sejam ao mesmo tempo cor-
ictores.

Acreditamos que a parte mais polé-
nuca do relatório seja aquela relativa
a especialização dos intermediários. Para
resolver o problema do conflito de interes-
ses existente no mercado, c proposto um
nível dc especialização das instituições que
está totalmente distanciado da realidade
brasileira c. uma vez aprovado, deverá
amarrar nosso já diminuto mercado, além
dc. por si só, garantir o efetivo cumpri-
mento dos objetivos.

Cabe lembrar que não foi por Ialta
de regras e regulamentos que ocorreu
o crash. O nào-cumprimcnto de'leis e
regulamentos existentes loi o lator mais
urave cm todo o processo. ( om efeito,
além dc aprimorar as leis. devemos nos
preocupar com a formulação dc um arca-
nouço legal, com ritos sumários, para
apuração e punição dos culpados em pro-
cessos de manipulação insuler infirmation.
insuler nade etc \ pena pecuniária deve
ser exaustivamente utilizada e seus vaiores
elevados substancialmente

Poi fim, chamou atenção a ausência
no relatório de qualquer proposta liga-
da ao fomento do mercado Como Icni-
bramos no início, raros sao os momen-

tos como este em que o governo para a
fim de analisar o mercado de capitais

I odos sabemos que o principal proble-
ma drr nosso mercado* c o volume lin-
quanto ele for pequeno, será difícil apro-
ximá-io da situação ideal. Por que não
propor a dedtitibilidadc dos dividendos,
como os juros, para eleito dc calculo do
IR.' Por que não a criação de um fundo de
conversão com USS 25 milhões mês para
abertura do capital dc empresas fechadas'.'
Por que não utilizar os procedimentos de
umlt rwriiinfi (diminuição do prazo de pre-
fcréneia, emissão de prateleira etc.)'.' Por
que não se estudar qualquer outro méca-
ilismo que incentive o lançamento de
ações?

A Abamec. com a autoridade de reu-
nir mais de dois mil profissionais da
área e ter uma história de luta de dezoito
anos pelo crescimento sustentado do mer-
cado acionário e pela lisura das opera-
çòes. vai entregar ao governo e a socieda-
de. uos próximos dias. seu relatório com
críticas e propostas.

\ssim sendo, estaremos apoiando o
processo de audiência pública, pois qucie-
mos. c de há muito vimos pedindo, mu-
danças, mas não podemos errar e nem
sermos açodados, pois corremos o risco de
privar o pais do mais importante instrú-
mento de financiamento do crescimento
da nossa economia na retomada dos in-
vestimentos, que esperamos ocorra cm
breve
* Humberto Casagrunde Noto ô presidente da Asso
aaç,)o Brasileira dos Anaislas do Mor ca ao do Cd
pitais (Abamv: < o oiretor do Crodlbanco

A França c 1992
\ lairopa do futurei (leia-se. de 1992) será

certamente a I uropa "das 
grandes corppra-

çòes. li surpreendente (> ímpeto com que as
ja gigantes empresas do continente se lati-
caiu .is fusões c inocòrpòrações, visando ga-
nhai terreno no cada ve/ mais còmpetiti-
vo mercado miei nacional. Na Alemanha
(ícidental, o grupo Daimler-Bcnz absorveu a
sociedade aeronáutica M BU, mais conhecida
como Messerschmitt \ britânica tilX' e a
alemã Siemens se uniram, adquiriram a iam-
bem britânica Plessev e formarám o terceiro
maior grupo de telecomunicações do mundo.

A emergência desses dois colossos eu-
lopeus. unindo interesses britânicos e ale-
maes. tem deixado os tranceses preocupa-
dos \'inal. grupos como o Thomson, a
Néiospatiale e o Dassaúlt terão que cor-

rer mais para conservarem suas i.itias dos
setores em que atuam. No contexto dá in-
ieniaèicinalização dos mercados, np âmbito
europeu ou fora dele. se quiserem manter
sua competitividade, os franceses terão que
percorrer o mesinO caminho. (L lixpress •
lidição de 2- de setembro)
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Calote dos
¦junk 

bonds'

Estante

Ensaio sobre dívida

Talvez o único deleito de "ABC da
divida externa", do professor Celso I tir-
lado. que a Editora Paz e lerra está lan-
çaiido. scia precisamente o título Sugere
um manual didático sobre a divida quan-
do o livro esta muito longe disso. I rata-se
na verdade de um extraordinário ensaio.
c> m todas as virtudes desse gênero: e
breve (('4 paginas), tem as palavras e as
idéias na medida exata; começa onde vale
a pena (no caso. a lormaçao da dívida
externa) e segue desfiando raciocínios tao
agudos quanto claros. Ao final, o leitor
passou por uma precisa análise da situa-
ção paradoxal cm que se encontra o país -
setor privado bem. setor público espolia-
do e tem a sua disposição, para refletir,
uma "quer fazer?" - isto e. uma relação
dos objetivos estratégicos para superar a
crise brasileira

John Kenneth Galbraith, um dos
maiores nomes do pensamento economi-
co. costuma dizer que não ha proposição
util em economia que não possa ser escrita
de modo claro e elegante I ste ensaio do
professor ( ciso I Urtado demonstra essa
proposição. Não tem nada de econonics,
nem sequer uma tabela, muito menos um
gráfico e nada que se pareça com uma

equação Por causa disso, dirão alguns,
apesar disso, dirão outros, I urtado da
o seu recado, com estilo.

\s paiiinas 33 a 3S sao primorosas,
talvez as melhores. I Ias descrevem com
incrível simplicidade o embrulho em que
se meteu o pais a partir do momento em
que o governo assumiu a divida externa,
protegendo o setor privado dc qualquer
risco cambial Ocorre então um processo
de transformação da divida externa cm
interna

o Governo tem que pagar as presta-
çòes da dívida externa, mas não gera dó-
lares. Quem os gera e o setor privado, com
as exportações. Assim, o governo, para
e mprar os dólares, precisa de cruzados,
que obíetn ou emitindo ou aumentando
impostos ou tomando emprestado (\cn-
dendo títulos) As duas primeiras alterna-
tiv as têm limites

Resta a colocaçao dc papeis, armando-
se pleno o paradoxo. O governo toma
emprestado do setor privado para com-

prar dólares do setor privado. E como
precisa tomar cada ve/ mais. vai aumen-
lando as taxas dc juros que paga, para
tornar atraente o investimento nos títulos
públicos, o setor privado continua pou-
pando, mas investe menos Prefere aplicar
nos papéis do governo, para receber os

juros do governo.

I maior embrulho financeiro, t. orno
desata-lo'

\ solução apresentada por 1 urtado
tem um ingrediente que passa pela rei '-
mada de investimentos produtivos; pela
lese da redução da divida externa (do
estoque e do serviço), hoje aceita por mui-
ta gente; além dc uma proposta polêmica,
a conversão da divida interna, reduzindo
valor c juros, t )u seja, um tipo de calote

Essa conversão, diz. não e operaçao
simples, sobretudo porque seria necessa-
rio fazer um inventário dos detentores dc
títulos públicos Ha empresas que rodam
seu capital dc giro no open. há pessoas
físicas que aplicam seu salário. Esses pre-
cisariam ser protegidos, ja os títulos em
mãos dos especuladores, diz furtado, pre-
cisariam talvez ser congelados O autor
discute as diversas alternativas de con-
versão, todas dc dar calafrios no sistema
financeiro.

Em todo caso. Celso I uitado adverte
que é ilusória a sensação dc que o setor
privado, estando bem, pode escapar ao
naufrágio do setor público Ou seja. mos-
tra como o setor privado salvou-se a custa
do 1 stado c agora precisa devolver aí-
gum.

Carlos liberto SardenbiTfi

lêcnicos e espenalistos tio mercado de
cap.i:is ia haviam predito: cedo ou tarde, as
corporações bancánas sofreriam as conse-
qüèncias de terem emprestado dinheiro para
sustentar os iukeovvr\(incorporações de gran-
d Cs empresas por outras). Os junk bomls. bò-
nus emitidos com base em expectativas de
valorização dos novos ativos, e que serviram
de instrumento para muitas daquelas aquisi-
còos, despontam como os vilões do drama
(Vrca de l SS 200 bilhões estão em jogo

Nas últimas semanas, as enormes Resorts
International e Seaman I urníture. dentre ou-
tras empresas, falharam em honrar seus com-
promissos com <>s bancos I m choque ain-
da maior para o mercado ocorreu mais rc-
cci leniente, quando a Campcau l orporation
entrou na lista das caloteiras apenas 16 se-
manas após ter adquirido a Kederated De-
parinient Stores em uma acirradissima d;s-
puta iom concorrentes. B|pomi|igdalc s in-
eluida Muita.gente gastou dinheiro de-
mais para comprar empresasresumiu l)a-
mon Mezzacappa, um sócio da firma de
investimentos Lazard j réres (Newsweek
Edição de 25 de setembro)
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Chase conta perdas
Chase Manhattan, segunda maior cor-

ppraçào financeira dos I siados l nidos e
credor de grandes devedores do terceiro
Mundo, conio o Brasil, anunciou na se-
mana pas>ada i|ue destinaria l SS 1,3 bi-
Ihào a reservas para créditos duvidosos. Fais
reservas, assim, aumentam para USS 2."
bilhões, ou do total de USS 6.2 bi-
Ihõcs que estão emprestados, e determinam
perdas contábeis de l SS l.ll bilhão no
terceiro quadrimestre de !('V. pela tercei-
ra vez

1'reparaiido-se para contabilizar suas per-
das durante todo o ano. o Chase revelou
planos para levantar USS 500 milhões pela
emissão de ações e adotar uma serie de
outras medidas, como a demissão de 40 a
50 funcionários em Nova Iorque, cidade on-
de as decisões sobre muitos empréstimos
realizados aos paises em desenvolvimento
foram tomadas Willard Butchcr, diretor do
escritório executivo do Chase, acha que tai*
medidas representarão uma proteção ade
quada para o banco (Wall Street Journa

diçào de 21 de setembro)
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