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Caruaru — Natanael Quedos

Tempo

Collor realiza
maior comício
da campanha

No Rio o cm Niterói, nublado passando a encoberto
com chuvas e possíveis trovoadas isoladas. Temperatura estável. Visibilidade
moderada. Máxima o minima de ontem: 28° e 8,2° em
Santa Cruz, Foto do satélite, mapa e tempo no mundo, Cidade, página 2.

O candidato do PRN à Presidência da
República, Fernando Collor de Mello,
protagonizou, ontem em Caruaru, Pernambuco, o maior comício da atual campanha eleitoral. Calcula-se que 60 mil
pessoas comprimiram-se para ouvi-lo.
No total; cem mil pessoas mobilizaramse para recebê-lo, nos diversos eventos
que marcaram sua passagem pela cidade
cabos
que, segundo os entusiasmados
"mais collorida do
eleitorais locais, é a
Brasil".
Anteriormente, a primazia de ter realizado o maior comício da campanha cabia
ao candidato do PT, Luís Inácio Lula da
Silva, com as 40 mil pessoas que reuniu
na Praça da Sé, cm São Paulo, no dia 17
de setembro. Em queda nas pesquisas,
Collor conheceu' o consolo de marcar
seu recorde justamente em Caruaru —
terra do deputado Fernando Lira, o vice
do candidato do PDT, Leonel Brizola.
Quando Brizola passou por lá, em julho, foi hostilizado nas ruas e nào reuniu mais do que 6 mil pessoas. (Página 3)

Loto
Um apostador da cidade
paulista de Franca acertou
sozinho a quina do concurso 654 e receberá NCz$
1.603.015,91. As dezenas sorteadas foram 05, 06, 27, 44 e
86. A quadra teve 525 ganhadores, cabendo a cada um
NCzS 3.053,56.
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D Emas, cutias, mocos e
preás, animais silvestres
encontrados no Nordeste
que servem de alimento,
serão multiplicados em
cativeiro para escapar da
extinção. A Escola
Superior de Agricultura
de Mossoró (RN), que
desenvolveu a tecnologia,
distribuirá
4ijôt
matrizes aos
¦:>•.
produtores.
M
(Página 11)
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Cem mil pessoas saíram às ruas de Caruaru para recepcionar o candidato do PRN

Ortodoxos da
Hungria ficam
com velho PC
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presas
pessoas
em sete cidades da Alemanha Oriental,
durante uma jornada de protestos a favor de reformas democráticas que mobilizou de 20.000 a 30.000 pessoas, a maio"Nós
ria jovens.
queremos ficar, nós
reformas",
gritavam os maniqueremos
festantes, numa referência ao êxodo de
45.000 pessoas para a Alemanha Ocidental nos últimos 30 dias.
As manifestações começaram no sábado à noite, último dia da visita do líder
soviético Mikhail Gorbachev, e só terminaram ontem de manhã. Na repressão ao
movimento, a polícia usou cães, gás lacrimogêneo e jatos de água. Os policiais
fecharam a igreja protestante Gethsemane, em Berlim, logo depois de uma missa em homenagem aos detidos. (Página 5)

Os comunistas ortodoxos da Hungria
anunciaram que não ficarão no novo Partido Socialista Húngaro, cuja criação foi
aprovada no sábado, com a conseqüente
extinção do Partido Socialista Operário
Húngaro — o PC. O ex-ideólogo Janos
Berecz e o ex-secretário-geral Karoly
Grosz decidiram manter-se fiéis à antiga
legenda e ao marxismo-leninismo.
"Esperamos
que a maioria dos 700.000
filiados faça o mesmo", afirmou Berecz,
ao anunciar a cisão no partido. A presença dos conservadores na nova agremiação
incomodava os reformistas. O primeiroministro Miklos Nemeth havia dito que
no Partido Socialista não haveria lu"ensangüentou as mãos"
gar para quem
com a repressão do passado. (Página 5)

Antônio Carlos Franco e família sofreram com o atraso

Gente que ainda \\u dar o que talar

O Sônia Malta, revelação
do Concurso Internacional
de Canto, passará seis meses
no conservatório de Karlsruhe; Charlotte Gainsbourg, filha do cantor Serge Gainsbourg, mostra no filme La
petite voleuse ser mais do que
uma jovem starlet.
D Sob o título Asi
fronteiras do caos,
desenhos de computadores feitos pelos i
matemáticos alemães H.O
Peitgen e P.H. Richter estão expostos no Instituto
de Matemática Pura e Aplicada, no Jardim Botânico.

Medicina
S Os muito gordos e os muito magros se beneficiarão com a descoberta de uma droga que atua no hipotálamo, região do cérebro onde fica o
centro que controla a fome. À droga
interfere na ação do hormônio CCK,
que estimula e inibe o apetite.
B O desenhista José Falcetti usa
lápis e pincéis para registrar cada
passo das mais delicadas cirurgias,
com detalhes que não apareceriam
em fotos. Seus serviços são cada vez
mais procurados pelos médicos.
B Â cirurgia para salvar a perna
da menina Bruna Lorena, vítima
do acidente com o Boeing 737
que caiu no Xingu, foi simples,
mas delicada, e se completará
com dois enxertos de pele. O primeiro será feito amanhã. (Pág. 12)

Suplício nos aeroportos
Foi um fim de semana de tumulto,
cansaço e revolta nos aeroportos brasileiros. Mais de 50% dos vôos previstos
para chegar ou sair de Brasília, no sába"do
e no domingo, sofreram atrasos
sendo que alguns foram sumariamente
cancelados. A situação não foi diferente
no Rio, São Paulo e nas demais capitais
tudo por causa de uma
brasileiras
"operação
padrão" imposta por pilotos
da Varig e da Vasp.
"Ficamos aqui a tarde inteira, sem
nenhuma informação", reclamava Antônio Carlos Franco que, com a mulher,
Kilma, e o filho de dois anos, estava no
Aeroporto Internacional do Rio desde as
15h30, para embarcar no vôo das 16h30
ás 19h soube que
para o Recife, e só"Quando
embarcaria às 21h.
quis saber
de um funcionário chamado Júlio o motivo do atraso, ele disse que isso não era da
minha conta."
A situação era ainda pior nos vôos
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? Na pesquisa informal
dos adesivos de automóveis
feita pelo JORNAL DO BRASIL, o candidato do PRN.
Fernando Collor, caiu dos
75% de junho para 30,5%
Leonel Brizola, do PDT,
passou à frente, com 41°0. O
tucano Mário Covas mantêm o terceiro lugar e Afif
Domingos. do.PL, está subindo. (Cidade, página 1)

Cotações
Dólar oficial: NCzS 4.128
(compra). NCzS 4,148 (venda). BTN fiscal: NCzS 3.9450.
BTN: NCzS 3,6647. Unif para
IPTU, ISS e Alvará: NCzS
59,27, taxa de expediente:
NCzS 11.85 Uferj: NCzS
52.70 UPC: NCzS 39.59
MVR. NCzS 65.46. Piso Nacional de Salário: NCzS
381,73. Salário Mínimo de
Referência: NCzS 146.58 (40
BTNsj. Tablita única para.
conversão CzS NCzS
? 528 6935

RDA reprime
protestos e
prende
foram
Mais de 1.000

Mauro Nascimento

? A valorização dos cavalos de raça
nos últimos anos, livrando vários corpos
de vantagem sobre a inflação, tem atraído para sua raia grandes empresários.
Este mercado apresentou, nos primeiros
sete meses de 1989, valorização real de
37% em relaçàq a todo o ano de 1988.
D Depois de ler estudo sobre a situação
do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, o deputado Antônio Britto
com o
revelou-se
(PMDB-RS)
"caos administrativo e perplexo
financeiro" do
sistema.
D Seu Bolso mostra que, com a disparada dos juros, o cartão de crédito pode
ser uma armadilha. Quem resolve parcelar o pagamento, acaba gastando, em
duas prestações, quase o dobro do valor
da compra.
D As ações negociadas nas bolsas de
valores do Rio e de São Paulo deram o
melhor "até
ganho na semana passada, com
18%. Os analistas recomenaltas de
dam as blue chips como melhor opção.
D A escassez de recursos humanos
está levando as empresas a pagar luvas
para a contratação de executivos, eujos salários chegam a NCzS 45 mil.
A briga pelos melhores profissionais
prevê também benefícios indiretos.

<

internacionais. O vôo da Varig que deveria seguir do Rio para Paris na sexta-feira
só saiu no sábado — atraso de 24 horas.
O vôo que fazia a rota inversa, vindo de
Paris, com chegada prevista para as 6h40
do domingo, no fim da tarde era esperado para as 21h.
Os pilotos podem ter exultado com o
êxito de suas manobras'
mas deixaram
no ar, ao mesmo tempo em que dele
retiraram os aviões, certas questões indiz respeito à próquietantes. Uma delas
"operações
padrão"
pria natureza das
em que se cumprem rigorosamente as instruções previstas nos manuais. Nunca se
se execusabe o que é mais irresponsável
tar as instruções apenas vez por outra,
como forma de protesto, ou não executá-las
na rotina do dia-a-dia. Outra questão diz
respeito ao destinatário final do movimento. Numa queda de braço que, em princípio,
opõe os pilotos às empresas, o escolhido
para ser castigado é o passageiro. (Página 4)

PORQUE?
Porque os médicos fazem os clientes esperarem? Uma investigação do
caderno Cidade mostrou que ser ate»
dido depois da hora marcada tornou-se rotina. Pacientes inconformados sugerem indenização, como o economista Juarez Rodrigues: "Uma das
máximas do capitalismo é que tempo
é dinheiro, e a impontualidade dos
médicos virou vício.
Como a idéia não tem respaldo
legal, resta entender as razões para os
atrasos. "Programo minha agenda
para atender seis pacientes. De repente, ligam dois não marcados, apresentando quadro agudo. Mando aparecer
em duas semanas? Claro que não",
defende-se a gastroenterologista
Ana Maria Zuçharo. (Cidade, pag. 6)

Marcelo Régua
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Boiadeiro* entre Heleno e André, foi o melhor nos passes

Vasco vence
e
liderança
A torcida do Vasco saiu satisfeita de São
Januário. Na fácil vitória de 3 a 1 sobre o
Grêmio, que garantiu a liderança isolada do
grupo B do Campeonato Brasileiro, a equipe
mostrou muita disposição e um ataque envolvente, no qual se destacaram Bismarck e
Willian. Preocupação apenas com a defesa,
que continua falhando.
No Maracanã, Fluminense e Cruzeiro
disputaram péssima partida e nào foram
além do empate em 1 a 1. Apesar de ter
perdido a primeira colocação do grupo, o
Fluminense está próximo da classificação
para a segunda fase. Em Porto Alegre. Fiamengo e Internacional nào tiveram competência para sair do 0 a 0
Com os resultados do fim de semana.
Náutico. Botafogo. São Paulo e Vitória, no
grupo A. Grêmio. Bahia e Sport. no B
ficaram ameaçados de rebaixamento para a
segunda divisão. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a Costa Rica garantiu a vaga
na Itália favorecida pelo empate entre
Guatemala e Estados ' nidov Esporte
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a segunda-feira, 9/10/89

Afif x Collor e
Gallup x Ibope
maneira como Afif Domingos e Fernando
A Collor de Mello se desafiaram para um
debate prova apenas uma coisa: n5o estão interessados em debate algum. Isso é firula de campanha eleitoral, é jogo para a platéia. Ninguém que
quer debater de verdade marca.por sua própria
conta o local e a hora em que vai esperar o
adversário para o confronto. Foi assim que procedeu cada um deles.
A encenação do debate começou quando
Afif reagiu, semana passada, aos ataques mais
inteligentes que a propaganda eleitoral gratuita
pela televisão proporcionou até agora. Como
Afif é 6 candidato que se apresenta logo após o
seu programa, Collor, através de um locutor,
"E agora, com vocês, o candidato
anunciava:
"conagrária", ou
que votou contra a reforma
"Mas
tra o voto aos 16 anos".
que coisa feia. Que
papelão. Até você, Fernando Collor de Mello, o
campeão nacional das pesquisas, dando pontapé,
e o pior, ainda pelas costas", respondeu Afif.
Chamou Collor de fujão, por não ter comparecido
a debates com os outros candidatos, e o convocou
a comparecer nesta terça-feira, no fim da tarde, na
Universidade Santa Úrsula, no Rio.
Claro que Afif, primeiro colocado das pesquisas na classe A, nos eleitores de instrução
universitária, não, chamaria^ninguém para debater fora do ambiente onde sua candidatura
mais floresceu. E o que fez Collor? Aceitou pela
primeira vez participar de debate, mas mudou o
palco: em vez da Santa Úrsula, o Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo. Claro, Collor é o
primeiro colocado nas classes D e E, entre os
eleitores de curso primário, ou analfabetos.
Nem Collor vai à Universidade Santa ÚrsuIa — que, aliás, tem um auditório pequeno
demais para reunir a multidão que se esperaria
de tamanho barulho — nem Afif vai ao Sindicato dos Metalúrgicos, ria data e horário que
Collor anunciar. Cada um aparecerá no seu
palco e dirá que o outro fugiu da raia. É um
jogo de cena, apenas. Se quisessem debater de
verdade, dariam a qualquer instituição não o
privilégio de oferecer auditório para o confronto,
mas antes de tudo atribuição para reunir assessores de campanha e definir regras do bate-boca.
'Globo,
Aliás, por que não dar essa tarefa à TV
que prometeu fazer um debate nesta campanha?
Debate ainda não é a novidade de uma
campanha que este ano já teve três novidades.
A primeira, foi o surgimento da candidatura de
Collor, com um ímpeto tão surpreendente que
saltou de 7% no Ibope em março para 20% em
abril, 32% em maio e 43% em junho. A segunda, o desempenho insosso de Leonel Brizola,
que no ano passado era tido como presidente
certo. A terceira, o aparecimento de Afif na
lista dos candidatos com chances de chegar ao
segundo turno.
Haverá uma quarta novidade? Seguramente, sim. Os candidatos vivem agora uma fase de
muita instabilidade, andando em terreno movediço. Os 40 dias finais da campanha eleitoral
são o período mais propício a revelar surpresas.
O fim deste mês de outubro, principalmente,
será decisivo para todos. Será a hora em que
começará a aparecer o voto útil. Ou seja, o eleitor
desiste de seu candidato, se ele tem pouca chance,
e engrossa a campanha de outro.
A pesquisa que o Ibope revelará amanhã
servirá não só como mais um termômetro do
nervosismo desta fase como também para se
saber se vai começar uma outra briga, mais
interessante do que a de Afif e Collor: a dos
institutos de pesquisa. Os resultados das consultas de opinião pública vinham saindo praticamente iguais, com variações insignificantes entre um instituto e outro. Ontem, o Gallup
publicou uma pesquisa feita entre 26 de setembro e 2 de outubro muito diferente da que o
Ibope fez entre 28 de setembro e 3 de outubro.
Praticamente na mesma época, o Gallup dá
30,8% a Collor, o Ibope 34%. Afif é o terceiro no
Gallup com 10,4% e o quinto no Ibope com
7%. Lula tem 7,5% no Gallup, 9% no Ibope.
Isso está esquisito. Alguém errou, ou não
explicou direito como fez sua pesquisa. O Ibope
sempre diz que estende seus questionários até a
área rural." Acha, por isso, que seu resultado é o
mais abrangente possível. Seria esse o problema? O Gallup não estaria captando também a
área rural? O índice de 10,4% de Afif, um
candidato com melhor desempenho nas cidades, poderia sugerir isso. Mas o Gallup tem
todo o direito de achar que quem está errado é
o Ibope. Cada um, naturalmente, confia mais
na pesquisa que fez.
O PDT, maior inimigo das pesquisas quando não está em primeiro lugar, vai botar lenha
nessa fogueira na reunião de hoje de sua executiva nacional. Desafiará o Gallup a aceitar o
acompanhamento de suas pesquisas por uma
instituição acima de qualquer suspeita, tipo Universidade Federal do Rio de Janeiro ou IBGE.
Entenda-se: Brizola caiu dois pontos percentuais
no Gallup (de 15,2% para 13,3%, número mais
próximo do que lhe atribui o Ibope, 14%).
Toda pesquisa eleitoral compreende pelo menos oito etapas: a definição da metodologia,
a seleção da amostragem, a elaboração do quêstionário, a' aplicação desse questionário (campo),
a fiscalização das entrevistas, a digitação, a tabulação e a análise final. Desafiado uma vez, o Ibope
anunciou que aceita acompanhamento de suas
pesquisas em todas as etapas, menos na aplicação
do questionário, no campo. Acha que se o entrevistador estiver acompanhado por muita gente
poderá inibir o eleitor e mascarar a verdadeira
intenção de voto. Como ainda não foi provocado,
o Gallup não disse se aceita esse monitoramento.
Se continuarem desencontradas, as pesquisas terão até o dia da eleição tanta credibilidade
quanto as balanças de farmácia: cada uma registra
um peso diferente. Se alguém quer saber com
certeza se está engordando ou emagrecendo, pesase apenas numa balança. Se se pesar em várias,
enlouquece.

Marcelo Pontes

JORNAL DO BRASIL

Lula sobe favela e acha que minou PDT
¦"¦""¦**"

O candidato a presidente da República
Luís Inácio Lula da Silva, da Frente Brasil
Popular (PT, PC do B c PSB), cumpriu a
feita há uma semana, de entrar nos
promessa,
"currais eleitorais" do candidato do PDT,
Leonel Brizola, no Rio de Janeiro. Lula subiu,
a pé, a favela dó Jacarezinho, na Zona Norte
— a segunda maior do pais, depois da Rocinha, com 150 mil moradores — e foi recebido
com simpatia. Mas Lula precisou—e usou —
muita diplomacia, não desferindo ataques diretos a Brizola nas duas vezes em que parou
para discursar.
Anteontem, no entanto, quando fez cominão poupou criticas
cios na Zona Oeste, Lula"Sai
com a certeza de
ao candidato pedetista.
que não existe mais curral eleitoral no país.
Estou envaidecido çom a receptividade. Foi
extraordinário", exultou o candidato do PT,
quando deixava a favela. Pela primeira vez,
Lula trouxe sua mulher Mariza ao Rio, que o
acompanhou nos seus comícios — desde o da
Vila Kennedy, na Zona oste, anteontem à
noite, com cerca de 4 mil pessoas — e até na
caminhada pela favela.
PalaJatas — Lula negou que, para entrar no morro, tenha sido preciso fazer algum
tipo de acordo com'os traficantes, que teriam
ser o PDT, de
proibido outros partidos, a não
"Não tenho nefazer campanha na favela.
nhum relacionamento com traficantes, porque
o morro não é dos traficantes, mas do povo",
disse o candidato. Para se certificar de que
não haveria problemas na visita do candidato
ao Jacarezinho, seus seguranças estiveram na
favela, há 10 dias, para sentir o clima e traçar
o roteiro da caminhada que Lula fez ontem de
manhS. Ele andou pelos lugares mais pobres
da favela, como a beira do Rio Jacaré, onde
existem palafitas e muito lixo acumulado. A
maior parte dos casebres, no entanto, é de
alvenaria.
Tomando cuidado de não tocar no nome
do candidato do PDT, Lula fez, sutilmente,
uma critica a Brizola, que não foi sentida
pelos que o ouviam discursar, no final da
caminhada, no Largo do Cruzeiro, na parte
no
alta do morro. Ele repetiu uma frase dita "Os
comício de Campo Grande, anteontem.
banqueiros não vão fazer nada pelos bancarios, os industriais não vão fazer nada pelos

operários, c os fazendeiros não vão fazer nuda
pela reforma agrária", afirmou, numa referência a Brizola, que possui uma fazenda no
Uruguai.
Ele iniciou sua caminhada, junto com cerca de 200 militantes do PT, PC do B"e PSB,
atravessando uma feira, pela Rua Comandante Gracindo de Sá. Beijou muitas crianças e
posou várias vezes para fotos durante o caminho até o Largo do Cruzeiro, onde fez ums
rápido comício para cerca de mil pessoas. O
momento mais difícil da caminhada foi quando a comitiva da Frente Brasil Popular, portando bandeiras e distribuindo folhetos, saiu
da área do comércio da favela — onde as ruas
são mais largas — para começar a subir para
a área residencial, cercada por ruas estreitas.
No meio do trajeto, a comitiva se deparou
com uma frágil ponte, feita de finas tábuas de
madeira, que encobre o Rio Jacaré, e pela
qual só pode passar uma pessoa de cada vez.
Enchentes — Os primeiros a passar
foram Lula e Mariza, de mãos dadas. Cercado
pelas crianças do morro, que chegaram a
gritar, em coro, o seu nome, o candidato
subiu mais ainda as ruas de terra batida,
cumprimentando os moradores das palafitas.
"Por
que você não aceitou ser vice de BrizoIa?", perguntou o metalúrgico Ricardo Viana,
29 anos, indeciso entre dar seu voto a Brizola
ou a Lula. "Sou suspeito para responder porque sou candidato. Mas Brizola fez uma
aliança com o PDS no Rio Grande do Sul
para derrotar o PT, nas eleições do ano passado. Ele faz aliança com qualquer pessoa. Para
nós não é possível colocar cachorro e gato no
mesmo saco porque dá cm Sarney", respondeu Lula, que acabou ganhando o voto de
Ricardo. "Achei a opinião dele mais sensata",
justificou o metalúrgico.
A investida de Lula nos redutos brizolistas
foi fechada com uma carreata de 500 carros
por São Gonçalo, administrada pelo prefeito
pedetista Edson Ezequiel. Os carros e alguns
ônibus, que levavam bandeiras do PT, foram
"Lu, saudados pela população com gritos de
"Brizola".
Lula,
Alcântara,
Praça
do
Na
e
Ia"
que seguiu na carreata em cima de um velho
caminhão, junto com Mariza, fez um comício,
à noite, para cerca de 8 mil pessoas.
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Covas, mesmo cansado, falou com os pais aos tucanint

PSDB critica Quércia por
aliciar bases pemedebistas
SÃO PAULO — O presidente do PSDB
em São Paulo e coordenador da campanha de
Mário Covas à presidência da República,
deputado federal José Serra, acusou o governador Orestes Quércia, do PMDB, de estar
contratando ex-prefeitos do partido para evitar uma debandada em direção aos tucanos.
"Quércia contratou entre 200 e 300 ex-prefeitos pemedebistas para a Fundação Faria Lima, do Centro de Apoio aos Municípios",
denunciou o deputado durante uma manifestação pró-Covas, uma reunião do Clube do
Tucaninhos.
No raciocínio de José Serra, Mário Covas
vai crescer sob o efeito do voto útil, que virá
principalmente das bases pemedebistas que
não estão se engajando na campanha de Ulys-

ses Guimarães. "O apoio dessas bases tem
crescido e è isso o que o governador Quércia
está pretendendo evitar", disse Serra.
Mário Covas chegou cansado à festa que
reuniu cerca de dois mil tucaninhos e seus pais,
e limitou-se a um breve discurso. O candidato
acabara de voltar de uma viagem ao Pará
iniciada no sábado. Depois de visitar Marabá,
acompanhou em Belém a tradicional festa
religiosa do Círio de Nazaré, e ficou impressionado com a monumental procissão de fiéis,
que ele acompanhou distante das autoridades
estaduais. Ao verificar a pobreza dos muitos
seu esforço na longa
peregrinos descalços e "Só
caminhada, comentou:
pode ser muita fé,
e um povo que tem essa fé pode ajudar a
reconstruir o país".
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Lula evitou ataques a Brizola efoi recebido com simpatia

Júnia terá que explicar à
Justiça dívida de campanha
BELO HORIZONTE — A vice-governadora de Minas, Júnia Marise, foi citado como co-ré em uma ação de cobranca contra o PMDB, por dívidas da
campanha eleitoral de 1988, pelo juiz Caetano Levy Lopes, da 17a Vara Civel desta
capital. Júnia Marise, que coordenava naquela época a campanha dos candidatos do
PMDB a prefeito, deputado Álvaro Antônio, e a vice-prefeito, João Pinto Ribeiro, e
atualmente coordena em Minas a campanha
presidencial de Fernando Collor de Mello,
do PRN, será chamada a depor em juízo para explicar por que não pagou as
dívidas, que já provocaram três ações judiciais contra o PMDB.
A ação ordinária de cobrança em que
a vice-governadora foi incluída como ré foi'
movida pelos empresários de publicidade e
irmãos Helvécio e Carlos Alberto Amorin
Ratton, donos da VT-3 Produção, Assessoria e Comunicação Audiovisual Ltda. Eles
querem receber NCzS 800 mil (CZ$ 112 mil,
a preço de novembro passado), pela produção de 45 programas, com 20 minutos de
duração, cada, que foram a principal peça
da campanha de Álvaro Antônio no horário
gratuito do TRE na televisão. Essa quantia
representa a metade do valor do contrato, já
que a outra metade foi paga durante a campanha.
Cobranças — A inclusão, como réus,
da vice-governadora, dos dois candidatos à
prefeitura e do ex-secretário particular do
governador Newton Cardoso, Fernando Alberto Diniz, foi pedida ao juiz pelo advogado geral do PMDB em Minas, Jair Alves
Martins, ao contestar a ação de cobrança, na
semana passada. Ele argumentou que aqueIas autoridades, que não faziam parte do
comitê de campanha do PMDB, registrado
no Tribunal Regional Eleitoral, contrataram

"ALTERAÇÕES NAS ALÍQUOTAS
DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDÊNCIÁRIAS"

o serviço da VT-3 sem autorização do partido, que nem tinha conhecimento da contratação.
"O PMDB não deve um tostão a ninguém, pois pagou todos os gastos autorizados por seu comitê de campanha e
já prestou contas ao TRE. Se estas pessoas
contrataram serviços, sem consultar o partido, elas é que são responsáveis pelo pagamento, e não o PMDB", explicou o advogado Jair Martins.
O juiz Caetano Lopes disse que Junia Marise e os três outros réus têm prazo de
15 dias para apresentarem sua defesa por
escrito e serão, em seguida, chamados a
depor em audiência pública, para explicarem
o ocorrido. A vice-governadora não foi encontrada ontem para falar sobre a questão.
Este não é, no entanto, o único problema do PMDB mineiro, que enfrenta
também deserção em seus quadros — como
é exemplo a própria Júnia Marise, que se
bandeou, com o aval de Newton Cardoso,
—
para a candidatura Collor e o fraco empedo candidato
em
favor
nho do governador
do seu partido, Ulysses Guimarães. Outras
ações de cobrança, em tramitação na Justiça,
se somam a estas dificuldades. É o caso da
ação movida pela Gráfica Editora Halley, na
14' Vara Cível, para o pagamento de material de propaganda para a campanha à prefeitura, no valor de CZ$ 12 mil, em outubro
do ano passado. A dívida, hoje em torno de
NCZS 200 mil, levou à penhora, na semana passada, dos dois troncos telefônicos
de PBX da sede regional do partido, pelo
juiz Júlio Bueno.
E existe ainda outra ação na 17" Vara
Cível em que o PMDB está sendo cobrado em NCZS 20 mil, a preço atual,
pela compra de material esportivo, também
na campanha de 1988.
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Seminário a se matizar no Rio de Janeiro, sede da ESAD, no dia 12 de outubro terá a duração de quatro horas
e será apresentado em duas possibilidades. Na parte da manhã, de 09:00 às 13:00 hs ou a tarde, de 14:00 às 18:00 hs.
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O evento tem por objetivo apresentar os novos dispositivos devidamente regulados pela previdência social em
cumprimento a nova legislação de custeio, lei n? 7737/89 que implicou em alterações nos procedimentos até
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então vigentes.
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Passa a ser necessária a aplicação das novas alíquotas de incidência sobre o saláno de contribuição recolhidas
no
DARP.
inclusive
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social
da
procedimento
previdência
pelas empresas e demais contribuintes
Será reservado tempo no final da apresentação para solução ou dúvidas. TRAGA SUA DUVIDA ELA SERÁ RESPONDIDA
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Caruaru, PE — Natanael Quedos
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Collor leva 60 mil a comício e
empolga população de Caruaru
CARUARU, PE — O candidato do
PRN à presidência da República, Fernando Collor de Mello, conseguiu raobilizar ontem, nesta cidade localizada a 130
quilômetros de Recife, cerca de cem mil
pessoas, 60 mil das quais, na avaliação
de sua assessoria, se comprimiram no
Centro para participar do maior comício
até agora realizado nesta campanha. Segundo o assessor Cláudio Humberto da
Rosa e Silva, houve momentos em que a
Avenida Rui Barbosa, local do comicio,
chegou a comportar cerca de 80 mil pes*
soas. A "cidade mais collórida do Brasil", assim chamada por seus moradores,
mostrou seu entusiasmo: milhares foram
às ruas em clima de carnaval, agitando
bandeiras e cartazes com fotos de Collor,
e gritando seu nome, muitas vezes com
histeria.
Caruaru é o principal reduto eleitoral
do deputado Fernando Lyra, candidato
à vice-presidência da República pelo
PDT. Em julho, o candidato do partido
à presidência, Leonel Brizola, não conseguiu reunir mais de seis mil pessoas em
um comício, e foi hostilizado nas ruas
por onde passou sua comitiva, por populares que acenavam com cartazes de Collor e gritavam seu nome. Ontem, Collor
se empolgou com a recepção local na
saída do aeroporto, subiu em uma caminhonete para acenar aos eleitores, e depois de percorrer dois quilômetros no
carro, num trânsito engarrafado, resolveu misturar-se à multidão, sem trair o
passado de atleta, pulou da carroceria
para o capo do automóvel (sem encostar
na boléia) e dai deu outro salto, para a

rua juntando-se ao povo, para percorrer
seis quilômetros, em um verdadeiro cooper. Os populares começaram também a
correr, e Collor terminou montando em
um cavalo, perto da Avenida Rui Barbosa, onde ocorreu o comício. Dez minutos
antes de chegar lá desceu do cavalo e
misturou-se de novo à multidão, sempre
correndo.
Até ontem, o maior comício desta
campanha presidencial foi o realizado
pelo candidato do PT, Luiz Inácio Lula
da Silva, dia 17 de setembro, na Praça da
Sé, em São Paulo, onde compareceram
40 mil pessoas.
Foguetório — A chegada de Collor a Caruaru, com o prefeito de Recife,
Joaquim Francisco, estava prevista para
as 13h, mas ele só chegou às 14hl5min
no Aeroporto do Cajá, a 10 quilômetros
do Centro da cidade. Na pista, 30 soldados da Polícia Militar tentavam conter a
multidão de cerca de 4 mil pessoas, mas
estas romperam a faixa de segurança
para ver o candidato de perto. Collor
saiu do aeroporto carregado, enquanto
era saudado por um foguetório de oito
minutos, e pelo som de bandas de pifanos, orquestras de frevo, trio elétrico e
até um conjunto folclórico de bumbameu-boi.
A festa preparada para Collor contou
com comitivas de Alagoas, de estados
vizinhos e Pernambuco, e de cidades do
Agreste próximas a Caruaru. Um trem
com quinze vagões chegou a Caruaru
transportando quase oito mil pessoas

que agitavam bandeiras nas janelas do
comboio.
O principal coordenador da visita de
Collor na cidade, o radialista Antônio
Geraldo Rodrigues da Silva, o Tony Gel,
como é conhecido, deu os números dos
preparativos da festa: foram distribuídos
100 mil panfletos e santinhos, 30 mil
camisetas e 50 mil bandeiras plásticas.
Bairros inteiros ostentavam bandeiras
nas casas. Mas os números mais expressivos ficaram por conta dos adesivos 500
mil, ou seja, dois para cada habitante de
Caruaru, já que a cidade tem 250 mil
moradores (110 mil eleitores)
I—| A exemplo de sua filha, a deputada
— Márcia Kubitschek, a viúva do expresidente Juscelino Kubitschek, dona
Sara, também se engajou à campanha
de Fernando Collor de Mello. No programa do candidato que irá ao ar hoje
à noite, no horário da propaganda gratuita, dona Sara revela seu apoio, fala
da necessidade de haver "um continuador de JusceIino"l e compara as
aspirações e qualidades do Collor às de
seu marido. "Acredito que o Brasil
esteja muito bem aquinhoado elegendo Fernando Collor de Mello para presidente da República", diz a ex-primeira dama do pais. Dona Sara gravou
sua mensagem ao lado de Collor, no
Catetinho, o grande sobrado de madeira que serviu como sede do governo JK
durante a construção de Brasília.

Prefeito tenta
agradar a todos
os candidatos
— "Como

CURVELO, MG
político
não sei o dia de amanhã. Tenho de me
dar bem com todos". Com esta frase o
eclético prefeito deste municipio do Ccntro de Minas, José Alves Viafia (PMDB),
de 40 anos, justifica o fato de estar recebendo calorosamente, cm Curvelo e até
em cidades próximas, candidatos à presidência da República para todos os gostos e de diferentes partidos.
O prefeito acompanhou Ulysses Guimarães, de seu partido, em Curvelo,
em julho último, mas não deixou de iri
também, a-Diamantina — a cerca de
150 quilômetros ao Norte — para re-'
cepcionar Fernando Collor de Mello,
do PRN. Antes de dar as boas vindas,
no final de setembro, a Luis Inácio
Lula da Silva, do PT, ele já tinha feito
a proeza de rezar de mãos dadas com
Afif Domingos, do PL, na Basílica de
São Geraldo, em meados de agosto.
Alagoano de Arapiraca, ele explicou
que foi a Diamantina, dia 7 de julho,
véspera da chegada de Ulysses a Curvelo, para receber Fernando Collor "na
condição de presidente da Associação da
Microregião do Médio Rio das Velhas".
Ele garantiu que "os simpatizantes de
Collor na associação" lhe pediram insistentemente que não deixasse de receber
aquele candidato.
Voto secreto — No dia seguinte,
o prefeito recebeu o candidato do PMDB
e o acompanhou em toda a programação nesta cidade. Mas confessou que
até hoje não fez campanha para ele,
assegurando que ainda irá fazê-lo. E
não declarou, de jeito algum, seu voto.
"O voto é secreto. Não fica bem,
para
mim, como prefeito, dizer em quem
vou votar".
As peripécias do prefeito e médico
Viana, que acumula à administração
municipal o trabalho em seu consultorio de pediatria e as anestesias que faz
nos hospitais da cidade, não param aí.
No fim de agosto, recebeu o candidato
do PFL, Aureliano Chaves, e subiu no
"para lhe dar boas
palanque com ele
vindas". Mas foi há cerca de um mês
que Viana se superou: exigiu que o
candidato do PL, Afif Domingos, que
tem grande simpatia da população da
cidade, fosse a seu gabinete na prefeitura, para lhe fazer uma visita oficial.
O prefeito foi, também, no final de
setembro, ao aeroclube local receber LuIa, a quem abraçou apertado e saudou. Mas não o acompanhou na carreata, nem subiu no palanque do petista.
Afinal, como bom conhecedor da cidade que administra, Viana já havia percebido que propagandas de Lula são
raras em Curvelo, enquanto plásticos
de Afif são maioria nos carros que circulam ali.

d 1° caderno

Afif vai propor pacto
para garantir emprego

MONTES CLAROS. MG - Um
"pacto
de não demissão" será proposto
aos empresários pelo candidato do PL,
Guilherme Afif Domingos, se chegar à
presidência, para evitar o desemprego
durante a fase de "sacrifícios" no início do governo. O candidato promete
reduzir encargos sociais das empresas
como forma de incentivo à manutenção do emprego e subsidiar uma cesta
básica de alimentação e remédios para
quem"A ganha até três salários mínimos.
dor do parto é suportável, desde
que se mostre o que vai nascer", raciocinou Afif, garantindo que os sofrimentos de uma fase de duro combate à
inflação e de estabilização da moeda
serão distribuídos entre todos, com socorro paralelo aos mais carentes. "Falar em ganho real de salário só acontecera com a economia relançada", disse
Afif, que calcula em 18 meses o tempo
necessário para a retomada de desenvolvimento.
O candidato do PL anunciou que
lançará programas de "amortecedores
sociais", com frentes de trabalho em
obras de saneamento, habitação popular e recuperação de estradas. "Não
estou falando em varrer estradas para
ensacar poeira", ressalvou, enfatizando
que pretende criar frentes de trabalho
realmente produtivas. O maior sacrifício
imposto á população, na análise do candidato, será provocado pelo corte generalizado de subsídios. Por isso ele pretende "calçar" os mais carentes. Afif disse
que sem a maciça entrada de capitais

Polícia dá
proteção a
candidato
a viagem a Montes Ciaros, anteontem, Afif Domingos
Desde
está utilizando a proteção de agentes
da Polícia Federal, que foi colocada à
disposição
candidatos.
"E bom de todos os não
ter que
prevenir para
remediar", justificou o candidato,
que sentiu necessidade de proteção
quando viu aumentara sua popularidade.
Afif disse não temer manifestaseu índice de
ções contra ele porque
rejeição é baixo. "Mas, pode aparecer
algum desequilibrado. Vide John
Lennon. Que mal ele fez para ser
assassinado?", argumentou. O candidato afirmou ter pedido aos agentes
se afastem
que
puderem.
"Detesto cordãodelede quando
isolamento", co-

externos não haverá melhoria salarial e
que somente com a geração de empregos
c escassez de mão de obra haverá aumento real de salários, ditados por normas de
mercado. "A falta de mão de obra é que
provoca aumento de salários", analisou.
Cercado — Depois de participar de
uma enorme carreata, Afif fez comício
para cerca de seis mil pessoas na noite de
sábado, nesta cidade de 300 mil habitantes, no Norte de Minas. Ele chegou à
Praça da Catedral às 20h e esperou no
palanque que o público aumentasse, enquanto o Trio Parada Dura se apresentava. Os organizadores ofereceram transporte gratuito e conseguiram reunir um
público empolgado, formado em grande
parte por mulheres.
Parte do público se dirigiu aos fundos
do palanque ao final do comício e o
candidato teve de ser carregado por assessores para sair. O carro preparado
para levá-lo ao aeroporto não pode ser
usado. Afif ainda precisou caminhar 200
metros completamente cercado pelo povo. Muitas mulheres tentavam a todo
custo tocar no candidato. Ele acabou
entrando no primeiro carro onde foi possível, acompanhado de um agente da
Polícia Federal. O povo ainda cercou o
carro dificultando a saída.
Afif exibiu em Montes Claros o apoio
de mais um deputado federal mineiro:
Sérgio Werneck, do PMDB. Mauricio
Campos, conquistado ao PFL, e Milton
Reis, ex-PMDB, também estavam presentes.

mentou. Um agente vai viajar com o
candidato e outros estarão aguardando nas cidades que ele for.
A utilidade prática dos agentes já
foi demonstrada em Montes Claros.
Eles protegeram Afif na chegada ao
aeroporto, onde ele foi recepcionado
por um público empolgado, e depois
do comício, quando o povo impedia a
descida do palanque. Foram úteis
também para levar Afif no carro oficiai dos estúdios da TV Norte de
Minas até o locai do comicio. Ele
chegara à tlevisão em uma caminhonete, direto da carreata, e os organizadores se esqueceram de providenciar automóveis.
Depois da gravação da entrevista.
Afif embarcou no Fiat Prêmio da
Polícia Federal, placa OF-8460, na
companhia do senador Alfredo Campos. O candidato livrou-se assim de
ter de ir até a praça espremido na
caminhonete como fizeram os deputados federais Maurício Campos,
Milton Reis e Sérgio Werneck e todo
o contingente de notáveis do PL que
estava em Montes Claros.

Interior de São Paulo anima o PRN
ARAÇATUBA, SP — Terminou
com um comício para cerca de 6 mil
pessoas, na noite de sábado, a primeira grande investida do candidato do
PRN à Presidência da República,
Fernando Collor de Mello, junto ao
eleitorado do interior do estado de
São Paulo. No alto do palanque de
200 metros quadrados, armado na
Praça da Paineira, próxima à região
central de Araçatuba (a 535 quilômer
tros da capital), Collor e o comando
estadual de sua campanha estavam
eufóricos com a recepção festiva que
encontraram depois de visitarem 11
cidades da região em uma maratona
que consumiu mais de oito horas.
— Nosso esforço agora é para
rachar, tanto na capital quanto no
interior — afirmava no palanque o
candidato a vice do PRN, senador
Itamar Franco, depois de ter percorrido nove cidades da região em uma
caravana que se encontrou com a de
Collor pouco antes do comício. Em v
carro aberto, o ex-governador de
Alagoas realizou uma carreata que
começou no aeroporto de Urubupungá, divisa de São Paulo com Mato
Grosso do Sul, e foi terminar, já
na noite de sábado, em Araçatuba, eidade agropecuária de 200 mil habitantes e uma das mais ricas da região.
Em Birigui, penúltima etapa de
seu périplo de sábado pela região noroeste do estado, Collor foi recebido
por cerca de 1.000 pessoas na porta

DUVIDAS
SOBRE
ASSINATURAS?

da prefeitura local dispostas a beijaIo e a abraçá-lo, em uma manifestação idêntica às que havia presenciado
ao longo do dia. Em suas andanças
pela região, o candidato do PRN foi
saudado nas ruas por uma platéia
curiosa por conhecer o atual líder das
pesquisas de intenção de voto.
Estratégia — O comício de sábado em Araçatuba não conseguiu
atrair as 10 mil pessoas esperadas
pelos organizadores, mas se constituiu na etapa final de uma programação voltada para impressionar os habitantes locais. Além dos dois
helicópteros contratados para gravações de imagens da caravana de Collor e de seu comício, o comando da
campanha e produtores agrícolas da
região providenciaram 10 ônibus para transportar pessoas à Praça da
Paineira, distribuíram bandeiras e camisetas de Collor, além de contratarem o compositor Téo Azevedo e a
popular cantora sertaneja Nalva
Aguiar para animarem a platéia.
Pesquisa divulgada sábado pela
emissora de rádio Antena 1, de Araçatuba, apontou Collor em primeiro
lugar na cidade com 23,04% das intenções de voto, seguido de longe
pelo candidato do PDS, Paulo Maluf,
com 4,32%.
Na esteira do crescimento em São
Paulo das candidaturas de Maluf e de
Guilherme Afif, do PL, o esforço
concentrado de Collor no estado

prossegue nos próximos dias. Depois
de visitar portas de fábriças^na semana passádS _a cápitàl'p_üíisTa e cidades do interior no fim de semana, o
candidato do PRN já programou novas atividades de campanha pelo estado. Na próxima quinta-feira, ele
estará na região de Marília e dois dias
depois visitará cidades da região, de
São José do Rio Preto.
Não houve incidentes no comício
da noite sábado em Araçatuba. Antes
do início, algumas pedras foram jogadas no palanque atingindo jornalistas e convidados. Braços erguidos,
punhos cerrados, Collor foi recebido
as 9h25 com gritos entusiasmados de
seus fãs. Em seu discurso de 15 minutos, o candidato do PRN repetiu a
promessa feita em outros eventos semelhantes: de que seu governo será
voltado para "os velhinhos, os aposentados e a juventude". E foi procurar na ajuda divina inspiração para
encerrar o seu comício. "Eu confio
em Deus para superar as dificuldades
e obstáculos da campanha", gritou
Collor, ao lado de sua mulher Rosane.
Espremidas embaixo do palanque,
centenas de pessoas gritavam seu nome, enquanto o candidato do PRN
era retirado rapidamente do local por
seus seguranças. Não conseguiu, no
entanto, se livrar, a caminho do automóvel que o levaria ao aeroporto da
cidade, de novos beijos e abraços dos
seus correligionários.

JEITINHO DE CRIANÇA
O DINHO'S PLACE
Tudo isto por apenas NCzS 28,00.
E, na saída, eles ganham um lindo
programou uma refeição especial
da
os
seus
filhos
no
mês
Criança:
catavento
para
para se divertirem!
' Bife de tira mirim
' Bastante batata frita
* Arroz
' 1 Coca
' Sobremesa
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No mês da criança, leve os seus filhos ao Dinhos Place.
Lá, tudo vai estar com jeitinho de criança.
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Rua Dias Ferreira, N? 57 - Leblon
Reservas pelos Tels.: 294-2297 e 294-5972.
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DA PRA PAGAR UM SEGURO 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 for 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. E 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.

NACIONAL
Seguros

*-
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feita:
formi
1 \ o.
a
Mais Mais de 3 mil modelos de formulá1)
Suspensão da greve;
I ) oUSpenSaO
rios de requerimentos foram espalhaespal
greve,
iMIfllllfllllffltBIWIIIITIflWITnm
r'os
—
dos pelo país pela
Famir. aA expectatiexpect
dos.pdopais
peia-Famir.
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va da entidade é de que aos primeiros
200 pedidos iniciais seja possível somar, até o fim do mês, mais de 1.000
requerimentos. Caso, após a apresentação desses requerimentos, as Forças
Armadas não respondam às reivindicações no prazo de 15 dias, o movimento mudará de rumo e os militares partirão para ingressar com ações na
Justiça.
Paralelamente a esse movimento pela
reposição salarial, a Famir está coordenando a mobilização das viúvas que querem ver a Constituição cumprida pelas
Forças Armadas, no que diz respeito ao
pagamento integral da pensão deixada
por seus maridos. De acordo com a legislação militar em vigor, a viúva de militar
recebe cerca de um terço do que seria o
sàlário real do marido, se estivesse vivo.
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A partir de 10 de outubro não tem mais colher de chá
para quem deve à Previdência: a multa será de 60%,
podendo até haver cobrança judicial.
Mas você ainda pode aproveitar estes últimos dias para
regularizar sua situação. Dia 10 é o prazo máximo para
você fazer o recolhimento ou solicitar o parcelamento.
Após essa data, as multas são variáveis,
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de acordo com cada situação.
10% de multa para quem pagar espontaneamente;
20% para quem, depois da visita do fiscal,
pagar em 15 dias;
30% para quem, num prazo de 15 dias,
parcelar a dívida;
30% de redução sobre as multas especificadas
a quem quitar, até 10.10.89 os débitos contraídos
até o último mês de maio.
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Polícia
Policia
nERLIM ORIENTAL — Mais de
1.000 pessoas foram presas em sete cidades da República Democrática AlemS
(RDA), numa jornada de protestos a
favor de reformas democráticas que mobilizou de 20.000 a 30.000 pessoas, a
maioria jovens. As manifestações comegaram no sábado à tarde, durante
as comemorações dos 40 anos de fundação da RDA, e só terminaram no domingo de manhã sob repressão da policia, que usou cães treinados, cassetetes,
gás lacrimogêneo e jatos de água. Pelo
menos 100 pessoas ficaram feridas.
O jornalista inglês Peter Miller, do
jornal The Sunday Times, foi preso no
sábado à noite em Berlim Oriental e
passou várias horas andando pela cidade de delegacia em delegacia num furgão policial. Ele disse que as celas estavam lotadas e não havia mais onde
colocar ninguém. Miller contou que ônibus cheios de jovens presos acabaram
virando celas improvisadas. Ele foi solto
de madrugada com ordens de deixar o
país até o meio-dia de ontem, o que foi
feito.
A polícia antimotim alemã investiu
contra a imprensa ocidental para impedir a cobertura da repressão. Equipes de televisão e vários fotógrafos foram impedidos de trabalhar e pelo menos
um fotografo teve seu equipamento confiscado. O governo comunista atribuiu as
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1.000

e

protestos
mamlêstações a desordeiros incentivados ocidental nos últimos 30 dias. Eles também cantaram a música Wc shall ovcrcopela imprensa estrangeira.
Ontem à tarde, 03 policiais fechame, hino do movimento americano pelos
ram a igreja protestante Gethsemane,
direitos civis.
logo depois de uma missa em homenaA presença do presidente soviético
Mikhail Gorbachev para as comemogem aos detidos. A igreja vinha sendo
usada como um ponto de encontro dos
rações dos 40 anos de fundação da Aledissidentes. Mil pessoas que tinham asmanha comunista catalizou as insatissistido á missa saíram ás ruas com velas fações. Gorbachev ouviu gritos de
"ajude-nos, Gorby" mas evitou um enacesas quando a políóia chegou batendo
"violência
cm todo mundo. Aos gritos de
volvimento maior, convidando o gonão" e "Nós somos o povo", os manifes- verno Honeclcer num discurso a dialotantes foram se dispersando.
gar com o povo e a adotar reformas.
Milhares de soldados ocuparam as
O centro dos protestos cm Berlim
ruas das cidades de Berlim Oriental,
foram as imediações do Palácio da ReDresden, Leipzig, Jena, Potsdam e Karlpública, no final da tarde de sábado,
Marx-Stadt (ex-Chemnitz). Os turistas
onde Go'"rbachev participava de uma
ocidentais foram mais uma vez impedirecepção. Umas 5.000 pessoas gritaram
dos de entrar em Berlim Oriental pelos
seu nome, pedindo que saísse para falar com elas, mas não foram atendipoliciais, que barraram 400 pessoas.
Os protestos do final de semana fodos. A policia chegou e afastou os maram considerados os maiores desde o
nifestantes, isolando a área do palácio
levante de 17 de junho de 1953, quando
com cordas. O protesto então se esten300.000 trabalhadores se levantaram exideu para a o resto da cidade e foi cres"pão e liberdade" em 270 locendo no início da noite.
gindo
calidades da Alemanha Oriental. TroFora de Berlim, o ponto de maior
concentração era em Dresden, onde pelo
pas e tanques soviéticos esmagaram a
revolta.
também exigiam
menos 20.000 pessoas "agora
Os jovens alemães que foram às ruas
ou nunca"
reformas aos gritos de
nos últimos dois dias tinham várias palac também protestavam contra a repres"feliz
vras de ordem, a principal delas dizia
aniversário Stasi (a
são gritando
"Nós
queremos ficar, nós queremos repolícia política)". A polícia interveio por
formas" numa referência ao êxodo de
volta de meia-noite, iniciando uma ope45.000 pessoas que passaram para o lado
ração que só terminou ao amanhecer.
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Jovens acendem velas na igreja de Gethsemane, fechada horas depois pela polícia
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Indulto causa protestos na Argentina

Informe JB
Tá que estamos na Semana da
** Criança vale a
pena refrescar a
memória nacional com alguns números.
De cada 1.000 crianças brasileiras, 53 morrem antes de completar um ano, segundo a última
estimativa do IBGE, feita em 1986.
* A mortalidade infantil no Brasil é 11 vezes maior que a da Suécia.
Oito vezes maior que a da França.
Seis vezes maior que a dos Estados Unidos.
E três vezes maior que a da
União Soviética.
D
E, na América Latina, o Brasil só perde para & Bolívia (138
crianças em 1.000), Haiti'(121 em
1.000) e Honduras (95 em 1.000).

Conversão
O ex-governador Fernando Collor
de Mello disse ontem no programa do
PRN que, se eleito, não vai morar
no Palácio da Alvorada e sim na sua
residência, em Brasília.
Como exemplo de austeridade pode ser uma boa idéia. Só que quando
ele foi governador de Alagoas morava
em um palácio.
0 Floriano Peixoto, em Maceió.

Problemas
Por insistência do Fundo Monetário Internacional, a Polônia denunciou o acordo de clearing com o Brasil,
uma fórmula que permitia acertos de
contas no comércio bilateral através de
moeda escriturai.
A partir de 15 de outubro, só
valem entre os dois países dólares mesmo, no duro.
O
Quer dizer: ficaram ainda mais remotas as chances de que o Brasil veja um
dia a cor dos USS 3 bilhões que a
Polônia deve desde o regime militar.
Congelaram as polonetas.

Na ponta do lápis
O ex-governador Fernando Collor
de Mello caiu em sete dias 4.6 pontos
percentuais na pesquisa do Gallup (está
com 30,8%), o que dá uma média diária
de queda de 0.65.
A continuar neste mesmo ritmo
de queda, ele chegaria no dia 15 de
novembro com apenas 6,2% dos votos.

D
Trata-se de um mero exercício matemático.
Mas...

Telhado de vidro
Na mesma pesquisa do Gallup, o
deputado Guilherme Afif Domingos
cresceu 1.2 pontos percentuais (está com
10,4%), mas tropeça na chamada classe
A.
Caiu de 27 para 24,5%.
D
Talvez seja o primeiro sintoma das
críticas que vem recebendo sobre seu
desempenho na Constituinte, onde se
destacou pela ausência.

Estocada
urante uma conversa informal com
um grupo petista da Zona Oeste, do Rio,
o presidenciável Luís Inácio Lula da Silva foi questionado sobre o ministério
que Leonel Brizola recentemente prometeu lhe oferecer.
Diante da recusa de Lula, em no"minha coerência
me da
política", o
grupo petista quis saber se, chegando
ao poder, Lula ofereceria algum cargo
ao candidato do PDT.
A resposta foi rápida e gerou muitos risos:
— O máximo que seria possível

oferecer seria uma embaixada... na Austráli'>r

Menu"
A invasão de Lula aos redutos
pedetistas no Rio prosseguiu na noite
de sábado.
,
Depois do comício da Vila K.ennedy,' a comitiva petista aportou na
churrascaria Amazonas, no Catete, on-"
de, outrora, reunia-se o pessoal do PDT,
O restaurante, inclusive, mantém
na vitrine um pôster feito de uma nota
. publicada no Zózimo, de 1982, quando
Leonel Brizola, já eleito governador,
foi apreciar a famosa picanha.
Ao deixar o restaurante, Lula foi
convidado, pelos proprietários, a fa"o
zer ali
jantar da vitória".

Pé-frio
A cidade de Viçosa, na Zona da
Mata mineira, acaba de confirmar sua
sina como pé-frio da campanha para
presidente da República.
Foi lá que Ronaldo Caiado (PSD)
lançou sua proposta infeliz de incentivar a ida de favelados para a Amazônia.
i
Pouco depois, Ulysses Guimarães
(PMDB) tropeçou na escadaria de uma
igreja e na geografia, ao saudar os nati"viva Vargivos com um desastrado
nha", cidade do Sul de Minas.
Quinta-feira passada, foi a vez de
Fernando Collor de Mello cujo segurança cometeu o vexame de espancar
estudantes petistas que vaiavam o candidato.

D
Nascido em Viçosa, o ex-presidente
Artur Bernardes, que governou o país
entre 1922 e 1926, deve ter se revirado na
tumba.

Autofagia
Convencido que deu um golpe de
mestre, o candidato do PL, Afif Domingos, acha que colocou Fernando
"sinuca
de
Collor, do PRN, em uma
bico" com a história de desafio para o
debate na Universidade Santa Úrsula.
— Ele me atacou no programa e
não esperava que eu virasse e respondesse — comentou Afif sem esconder a
ironia.

D
Aliás, este duelo entre Collor e
Afif mostra que a autofagia política
não é mais um privilégio da esquerda.

Muro
Dois filhos do governador Miguel
Arraes — José Almino e Carlos Au— estão em entendimentos consgusto
tantes com o PDT através dos deputados Vivaldo Barbosa e Fernando
Lyra.
Costuram um acordo do governador de Pernambuco com Leonel Brizola.
D
Almino e Augusto têm forte influência sobre o. pai — o indeciso Arraes.

Má companhia
O ministro da Agricultura, íris Resende, foi recebido com uma estranha
saudação ao abrir a feira agropecuária
de Curitiba.
Um desconhecido subiu no palancaque oficial e, muito sério, tocou a "tebeca do ministro enquanto dizia:
mos que acabar com o esquerdismo".
Em seguida, mostrou a íris a paima da mão, onde estava desenhada
uma suástica.
D
Discretamente, o ministro afastou
a mão do desconhecido.

Estratégia
O candidato Paulo Maluf, do PDS,
visita amanhã o reduto brizolista da Baixada Fluminense.
Vai acompanhado do cantor Agnaldo Timóteo, que já militou no PDT
e hoje é malufista roxo.
'

-Lance-LivreO O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano do Rio,
Haroldo Matos de Lemos, conseguiu junto ao Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento a liberação de USS
200 mil para a montagem de um
sistema de gerenciamento de dados e cartografia computadorizada — com a utilização de imagens geradas por satélite —, que
vai ajudar na elaboração dos
Planos Diretores das cidades fluminenses.
Prévia realizada entre 179
pessoas que participaram nos dias
5 e 6 da 3* Feira de Jornalismo da
PUC/RJ: Lula (54 votos); Covas
(47); Freire (29); Brizola (23);
Afif (16); Collor (4); Gabeira (2);
Enéas (2); Caiado (1). A Feira
promoveu animados debates sobre
a sucessão.
Com apenas dois meses de
relançamento, o sorvete Ki-Crocante, da Kibon, já igualou a
marca mensal de vendas do Eski-
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bon em todo o pais: 25 mil caixas.
O imóvel usado que mais valori/ou no último mês no Rio foi o
sala-e-dois-quartos da Tijuca, que
sofreu variação de 24,26%, segundo a Empresa Brasileira de
Avaliação Patrimonial.
A pianista japonesa Reiko
Aoki — que se apresenta com a
violinista Miyoko Sato no Rio
dia 12, na Escola de Música, e
dia 13, na Casa Rui Barbosa
— ficou tão impressionada com
o maíl estado do piano da UnB,
onde tocou, que se comprometeu
a pedir que a Yamaha doe um
para a universidade.
Depois de seis anos como bar
e restaurante, o Pkadilly Pub, no
Leblon, amplia suas atividades,
transformando-se em centro ruirural, com shows de jazz, chorinho, MPB, mímica, lançamentos
de livros e exposições.
Cerca de 75% dos registros
de assaltos nas delegacias do Rio
são contra menores. Para falar

sobre a problemática da criança
infratora o juiz de menores Liborni Siqueira vai estar amanhã,
às ÍOh, na presidência do Banerj,
no Centro do Rio, a convite do
Conselho Estadual de Turismo.
A Shell encomendou ao compositor Ronaldo Miranda uma sé¦ie de vinhetas que vão anteceder
todos os avisos internos pelo sistema de auto-falante do edifício sede no Rio.
O escultor norte-americano
Brad Howe é o entrevistado de
hoje do programa Arte é investimento, às 20hl5, na TV Corcovado.
Os tempos são outros. O recém-inaugurado comitê do candidato do PCB, Roberto Freire, em
Botafogo, fica a poucos metros do
2° Batalhão da Policia Militar.
Apenas 8,6% dos brasileiros
pesquisados pelo Gallup consideram que o país vai piorar depois das eleições. Nem tudo está
perdido.

AncelmO Gois, com sucursais

Maurício Cardoso
Correspondente

BUENOS AIRES — O indulto a 280 militares
e cx-guerrilheiros montoneros anunciado na tarde
de sábado foi recebido com protestos por amplos
setores da sociedade argentina. Partidos políticos,
sindicatos e grêmios estudantis se juntaram aos
organismos de direitos humanos numa frente contra a medida decretada pelo presidente Carlos Menem. "O indulto constitui uma verdadeira aberração .moral e uma burla à justiça que ameaça a
todos, inclusive a democracia", afirmaram em um
comunicado uma hora depois da divulgação do
decreto a organização das Mães da Praça de Maio,
o mais tradicional e mais respeitável grupo de
defensores dos direitos humanos na Argentina.
Segundo uma pesquisa da empresa de consultoria Hugo Kolsky 62% da população estão contra a
anistia. Apesar disso não houve manifestações
massivas contra o decreto de indulto. À já esperada
repulsa dos organismos defensores de direitos humanos e dos partidos de esquerda se uniram os
protestos de deputados tanto da União Cívica Radical — responsável pelas leis do Ponto Final e da
Obediência Devida, que havia anistiado antes a
maioria dos acusados de tortura — como do Partido Justicialista (peronista) do presidente Carlos
"0
Menem.
que pode acontecer num país onde se
consolida um sistema de impunidade?", perguntava
o deputado Juan Pablo Cafiero, filho do presidente
do partido, Antônio Cafiero.0 escritor Ernesto Sábato, que em 1983 presidiu
a comissão que investigou casos de tortura e assassinatos por motivos políticos, manifestou sua contrariedade com o indulto dizendo que "não é possivel perdoar sem prévio arrependimento".
Reunificação — O papa João Paulo II
(ao lado) instou ontem o presidente sul-coreano a
conduzir seu país a uma democracia total e rezou
pela unificação da Coréia, e.pela primeira vez manifestou o desejo de visitar a China. Dirigindo-se
alternadamente em inglês e coreano a cerca de 1
milhão de pessoas reunidas na vasta praça Youido, em Seul, o pontífice disse que a nação coreana
era o símbolo de um mundo dividido, que não pôde
converter-se num lugar de paz e justiça. João
Paulo II segue hoje para a Indonésia, segunda
escala de seu giro de 11 dias pela Ásia.
Feridos — Um grupo de 48 guerrilheiros de El
Salvador, feridos de guerra, partiu ontem com
destino a Cuba, sob proteção da Cruz Vermelha
Internacional. Os ex-combatentes da Frente Farábundo Marti de Libertação Nacional (FMLN) faziam parte de um grupo de 109 feridos cuja partida
do país estava programada para maio, mas foi
adiada pelo presidente Alfredo Cristiani, de extrema-direita. Para pressionar o governo, o grupo
ocupou durante 43 dias a catedral de San Salvador,
a capital. A guerra civil salvadorenha dura 10 anos
e já deixou 70.000 mortos.
Guerrilha — Os guerrilheiros da Frente Polisário, que há 14 anos lutam pela independência do
Saara Ocidental — antiga colônia espanhola na
costa noroeste da África, ocupada ilegalmente
pelo Marrocos — mataram 200 soldados marroquinos em um ataque lançado no sábado na região
de Guelta Zamour. Foi a primeira grande ofensiva
dos polisários desde fevereiro, quando declararam
uma trégua depois do primeiro encontro em 14
anos entre seus dirigentes e o rei marroquino Hassan II. Os dois lados aceitam a realização de um
plebiscito, proposto pela ONU, para que a população do Saara se manifeste sobre seu futuro. Mas o
rei Hassan vem se negando a manter, negociações
diretas oficiais com os guerrilheiros, também recomendadas pelas Nações Unidas.
Golpe — Yegor Ligachev, considerado o chefe
da ala conservadora do PC da URSS, pode liderar
um golpe de Estado contra o líder soviético Mikhail Gorbachev, afirmou ontem o promotor Telman Golian em discurso pronunciado em Zelenograd, cidade que o elegeu deputado ao Congresso
da URSS. Golian disse ter provas de que Liga-

Explosão de bomba
em ônibus mata 7
pessoas em Bogotá

«__f__* 'T* ^ LL_Ü_,f' 4dÉÜ

BOGOTÁ — Uma bomba incendiaria explodiu
ontem na parte traseira de um microônibus, causando a morte de sete pessoas e ferimentos em
outras sete, informou a polícia de Bogotá. O
veículo, que transportava 20 passageiros, ficou envolto em chamas depois que dois jovens desceram à
altura da autopista norte da capital. A polícia
suspeita de que a bomba foi colocada por dois
jovens narcoterroristas. É a primeira bomba a explodir num ônibus desde que começou a guerra
total do governo contra os traficantes de drogas.
Germán
O secretário geral da Presidência,
"caluniosa" a
Montoya Vélez, qualificou ontem de
informação dada sábado pelo jornal La Prensa, de
Bogotá, de que o governo do presidente Virgílio
Barco mantinha há um ano, sob o mais estrito
sigilo, um diálogo com os narcotraficantes. Segundo o jornal, o assassinato do candidato presidencial Luis Carlos Galán, a 18 de agosto, levou o
governo a suspender o diálogo e declarar guerra
total aos traficantes de drogas.
"Não conversei nem conversarei com o chamado Cartel de Medellín, nem com qualquer organização de narcotraficantes ou seus integrantes",
declarou Montoya num comunicado, reafirmando
a posição inabalável do governo Barco em relação
"O
ao narcotráfico.
governo está fazendo e continuará fazendo tudo ao seu alcance para colocar
os traficantes nas mãos da Justiça."
Em entrevista publicada ontem pelo jornal El
Tiempo, de Bogotá, o ex-ministro da Fazenda Joaquín Vallejo Arbeláez confirmou que manteve conversações com Montoya para entregar-lhe uma
proposta dos chamados extraditáveis no sentido de
erradicar o narcotráfico na Colômbia em troca da
abolição da extradição e de uma anistia. Vallejo
disse que a oferta não foi aceita devido às repercussoes negativas que poderia ter nos Estados Unidos.

w - *6Fwl_B^_i HS_^P_iEM!gj^sw
!?__¦ __
'.Víj.
%¦'• ro*Tj_Lr"x^"Ei: flTB__!l
í

escânchov aceitou subornos e está implicado no
"caso da
dalo de corrupção conhecido como o
máfia do Uzbequistão". Segundo o deputado,
Ligachev se aproveitaria da crise econômica atual
para depor Gorbachev, responsabilizando-o pela
falta de melhoras no nível de vida e na economia.
Libertação — Sob pressão doméstica e internacional para demonstrar na prática sua promessa
de levar avante a reforma racial, o governo do
prsidente sul-africano Frederik de Klerk poderá
anunciar nos próximos 10 dias a libertação de
Walter Sisulu, ativista negro de 77 anos condenado
à prisão perpétua em 1964 juntamente com o líder
do Congresso Nacional Africano, Nelson Mandela.
Racismo — Pelo menos 100.000 pessoas marcháram pelo centro de Roma na noite de sábado,
na primeira manifestação nacional contra o racismo. Os manifestantes acenavam com luvas pretas e
brancas para simbolizar a harmonia racial, além de
cartazes' pedindo direitos iguais para os imnigrantes de países pobres. O protesto é uma reação a
uma série de crimes raciais, que culminaram com o
assassinato, há um mês, de um refugiado político sul-africano.
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a facilidade de indultar pessoas que ainda não
foram condenadas. Advogados ligados aos muitares colocaram em dúvida também a possibilidade
de conceder o beneficio a quem está foragido da
Justiça. Vários entre os 64 ex-guerrilheiros montoneros indultados estão no exterior é tinham prisão
preventiva decretada.
Nos próximos dias deverá ser definida a situação dos 174 oficiais ctirapintadas indultudos. Eles
já não terão de responder aos processos pelo envolvimento nas rebeliões militares da Semana Santa,
Monte Casero e Villa Martelli. Mas como advertiu
o comandante do Exército, general Isidro Cáceres,
o indulto perdoa mas não anula a existência dos
delitos na ficha de cada um. Cáceres é quem decidirá o destino dos carapintadas. O caso mais complicado é o do coronel Mohamcd Seineldin, guru e
líder rebelde, o oficial de mais alta patente entre os
rebeldes. O outro líder, tenente coronel Aldo Rico,
já havia perdido antes sua patente militar e não
deverá recuperá-la.
O tema dos direitos humanos e da conduta
militar deverá permanecerem pauta pelo menos até
o Natal. No mesmo momento em que anunciou o
indulto, Menem confirmou que haverá uma segunda etapa, na qual deverão ser beneficiados os já
condenados. Neste caso estão os comandantes das
juntas militares Jorge Videla e Emílio Massera,
condenados à prisão perpétua, e o ex-líder montonero Mario Firmenich, com pena de 30 anos. Outro
caso que ficou em suspenso é o do general Carlos
Suárez Mason. Sua anistia é repudiada até mesmo
pelos companheiros de farda, que nâo o perdoam
por ter fugido quando a justiça o requereu, Enquanto isso, os defensores dos direitos humanos
mantêm a campanha para recolher 1 milhão de
assinaturas contra o indulto.

Os apoios ao indulto surgiram especialmente
entre representantes dos setores mais conservadores da população. 0 dirigente Rogelio Frigcrio, do
Movimento de Integração e Desenvolvimento, partido fundado pelo cx-presidente Arturo Frondizl —
deposto por um golpe militar em 1966 — disse .que
o indulto representa um "gesto ele generosidade do
presidente". O perdão incluiu o general Albano
Harguindcguy, ministro do Interior da ditadura,
que respondia a um processo em que era acusado
pela prisão ilegal de Menem durante cinco anos.
Menem acabou recebendo também o apoio do
ministro da Defesa do Uruguai, general Hugo Medina, que disse já esperar a medida. 0 indulto de
Menem beneficiou quatro subordinados de Medina, contra os quais pesava a acusação de terem
assassinado os deputados uruguaios Zelmar Michcllini e Hugo Gutiérrez Ruiz c atuado em emapos
de concentração na Argentina. Os militares uruguaios foram beneficiados antes pela lei de anistia
confirmada por um plebiscito no Uruguai cm abril
deste ano.
Liberação — Ontem eram tomadas as medidas administrativas para a liberação dos militares
alcançados pelo indulto na prisão. Neste caso estão
o general Leopoldo Galtieri, o brigadeiro Basilio
Lami Dozo e o almirante Jorge Anaya, condenados
a 12 anos de cadeia tanto na jurisdição militar
quanto na civil, responsabilizados pela derrota argentina na Guerra das Malvinas. Os três foram os
únicos dos 280 indultados ontem que estavam julgados e condenados. Todos os demais esperavam
julgamentos que rolavam vagarosamente nos tribunais desde 1983.
Pode-se prever que surjam contestações jurídicas ao indulto nos próximos dias. Embora exista
jurisprudência a respeito, alguns juristas contestam
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^ ^
200g
1,81

Cervejas e

Biscoito recheado
^uaker,
Triunfo, 200g
2,52

refrigerantes a preço
de custo.

Massas com ovos
Piraquê,
Piraque, 500g
500g

:i
'y

semola Adria, kg
Massas sêmola

3,15
3,15

Maizena, 500g
Azeite
Azeite Beira Alta, 200ml

1,29

Iogurte Pauli com polpa
de fruta,
frirta, embalagem
embalagem
com 6 unidades
5 04,
5,©4

4,1©
4,10

Iogurte Petit Pauli, 360g.

>

Azeitonas verdes, kg

4,77
4,77

Nescau, lata de 500g

Toddy reforçado,
reforgado, lata
lata
Toddy
de 400g
5,1©
400g
"
Farinha Láctea,
5,©©
Lactea, 400g
400g

HORTIFRUTBGRANJEIROS
HORT1FRUTSGRANJEIROS
A PMEÇQ BE
AjPREgjg
DE CUSTO.
CEREAIS
Arroz macerado Disco,
2kg
3,05
Feijão preto Ouro Negro,
kg
4,24
Farinha de mandioca
Farofafá, kg

1,69

Fubá Sinhá, kg

1,22

SALGADOS
Charque coxão, kg

11,50

Lombo salgado, kg

8,9©

Costela salgada, kg

6,6©

Lingüiça calabresa, kg ... 9,2©
5,©0

SETOEDE CARMES
Filé mignon, kg
Contrafílé ou Alcatra, kg

11,8©

Chã, kg

10,80

Patinho ou Lagarto
9,6©
plano, kg
Lagarto redondo, kg....

__mi
5,10

?-/
IIIIII

Maionese Hellmann's,
Hellmann's,.
H8GIENE
HIGIENE E BELEZA
BELEZA
250g
3,1©
Sabonete Palmolive
Palmolive
Sabonete
Paté
2,73
Pate Swift, lata de 185g.. 2,73
branco,
braneo, 90g
0,55
90g
0,55
14,©©
Ron
RonMontilla
14,00
Montilla
Creme dental Kolynos,
Vinho Wein Zeller
Zeller

Asa de frango, kg

5,1©

Peito de frango, kg

8,45

Coxa de frango, kg

6,7©

Frango, kg

4,25

Dobradinha, kg

3,0©

MERCEARIA
Óleo de soja Liza, 900ml

2,3©

Coco ralado Ducôco,
50g

3,48

Ervilha Cica, 200g

2,1©

Salsicha Swift Grill, 250g. 4,25
i

Doce de coco
Ducôco,
tW"."UC"CU>.
440g
7,75
^"C
. 7 75
Lpitp Moça
Mora Fiesta
Fip^ta
Leite
Moga
3,6©
Fiesta
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Desodorante Impulse,
<!'
„
J
Impulse,
aerosol de 65ml...
65ml
3,30
3,301
Mm
.!
'
-VPapel higiênico
higienico Karino,
Karino,
M
111
Papel
4
4 rolos....
rolos.... 3,99
3,99
1
|;
-1
Neutrox n? 1,
M
1,
|
M;;;
LAUClMOS
LATIClMOS
Neutrox
g
lOOml
2,58
kg ..
11,7©
11,70
100ml
Queijo minas, kg
Queijo prato, kg
r\
mucarela, kg ...
Queijo muçarela,

14,©©
14,00
If
13,©©
13,00
.
f
6,2©
6,20

Manteiga Mimo,
Mimo,

^

200g

3,24
3,24

Margarina Piraquê,
Piraque,
500g 2,3©
2,3©

mmm
•;JpW
'
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Estes preços
sflo válidos
vAlidos
prc^os são
Estes
è vista até 14/10/89,
para
pagamentos
-.
ou até terminarem os nossos estoques.
!
—

IMPORTADOS
SMPOIETADOS
|||||fj|
Vinho Calamares, tinto 24,19
^Vinho
Bacalhau Saith,
IS,45
18,45
Saith kg
Bacalhau
ELETRODOMÉSTICOS
ELETRO^MEOTCOS
TV a cores Sharp,
rf SA
modelo C 2035
2.998,®®
2035
2.998,0©
attjH
modelo
Rádio-gravador
Sharp,
modelo
sLIp,9modelor
GF1780B

5,4©
4,8©

?

'

Shampoo Seda
Seda
Molho de tomate
tomate
Shampoo
Proteínas, 300ml
Bolonhesa Cantina,
Cantina,
Protemas,
6,58
6,5S
lata de 350g
4,35
350g
4,35
Guardanapo Popee,
x 22cm
24
24x22cm
1,©5
1,05

10*50

Fígado bovino, kg

-/S?-

50g
50g
.....1,1©

7,©©
7,00

Pá, Acém ou Capa, kg ... 6,5©
Hambürguer, kg

'0-

BH
K'
*
! ¦lli
•-fli

5,00

1,21
1,21

Requeijão
Requeijao Itambé
Itambe
13,86

6,9©
6,90

4,5©

Gelatina Royal, 85g

Chispe, kg

Massa para pastel Terra
Branca, 500g
3,41

3,5©

Geléia de frutas Red
Indian, 320g
320g
Indian,

i|HHH
^
;

1

6,24
6,24

Presunto cozido, kg
13,5©
Leite condensado Moça,
Moga,
Mortadela Sadia MSM,
395g
3,3©^resu^to
kg
7,1©
Creme de leite Nestlé,
300g

^

2,54
2,54

550,®®
55©,0©
'
}
TV a cores
LIMPEZA
TV
LIMPEZA
I |¦' 1
Mitsubishi de 16
H
ua
,
Sabão
Sabao Minerva, 200g ...
.... 1,1©
f
polegadas, com
Desinfetante Pinho Sol,
Sol,
polegadas,
: Jl
controle remoto,
remoto,
200ml
1,76
200ml
1,76
^
modelo
model° TC1631.... 3.517,©#
3o5179©§
1,91
400g
Omo, 400g
1,91
¦F
Depurador Sugar
1
Desinfetante White
White
Rep,Urad°^USQani
;
aa
Cook,
Cook' modelo
model°8011
8011..- 31©,©©
eucalipto, 500ml
1,13
500ml
1,13
eucalipto,
| ¦¦
.
Refrigerador
Detergente líquido
liquido
Refrigerador
Cônsul biplex,
:: S.ftk't'
Limpol, 500ml
1,4©
500ml
1,4©
Consul
««««««
llliiii
modelo VU235
3.3©©,00
3.300,©©
MUM
Mmmms
«ae: modeloVU235
A
,D.
0£0
©
Álcool
Alcool Pring,
Pnng, 96°, litro
litro...
... 3,©5
3,85
„
„
Freezer Cônsul
Consul
B
Ai
j
u
i nn
i
n V,® Freezer
¦
Óleo de peroba, lOOml
100ml .... 1,98
1,98
Bi
horizontal, modelo
UWH
Oleo
Lã
de aço
©,65
13 dc
ac° Bom Bril
BriI
®'65
2.038,©©
HU22L
2.038,®®
¦¦¦
BB^HIB
Saco
;
lixo Sanito
Saco para llxo
.... 1,80
1,8©
Sanito....
Freezer Consul
Cônsul
.
. .
DISCOS E FITAS
FITAS
vertical, modelo
d,fe©
«^
^.
LP ou K7
K7.- Angélica
Angelica .... 17,2©
17,2©
VU23S
1.987,©©
1.987,0©
~KT."
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VAMOSBOULEVARD
3©% DE DESCONTO
Alem
Além do menor prego,
preço, estamos
oferecendo um desconto especial nos
Departamentos de Brinquedos, Cama,
Mesa e Banho, Camping, Roupas e
acess6rios,
acessórios, Náutica
Nautica e no Show-room
da ConstrugSo.
Construção.
O Seu Ponto-de-Encontra Maxwell, 300.
Aberto diariamente até 22 horas.
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Boulevei...
Boulevaste...
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ele
nós
nos

Boulevou...
Boulevou...
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NTE
em todos

Boulevamos...

!^<%e
e todos saímos
etodoSSalmosganhando.^~SSsa^
ganhando.
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Vargas Llosa, candidato
Ma"°""""
P°'
por uma
depois do escritor Mario
Ex-prefeito
sé
de
se
SM.SE
direita.
\
Lima
coalizão
de
Ex-prefeito
iutorizou
Washington autorizou
^
Entrevistados separadnmentc pelo canal dc tclcvisao NBC,
Dcpois
tcrceiro nas pesquisas
• 1 a
Barrantes, o terceiro
dc Llosa c Barrantes.
Depois de
pcsquisas c o
deputado Agustín Haya de La Torre, apoiado•
pela Esquerda \
e
à
lança a
toriega
langa
seqüestro de Noriega
presidência
presidencia
Unida, da qual lazem parte o Partido Unificado Mariateguista
(PUM)e o Partido Comunista Pátria Vermelha (maoista). Em
2° nas
é o 2o
Castro, do governista
durante
pesquisas
pescjuisas
£S»i>£*fc§'Sw|^i2tfc&»!!SS
quarto lugar fica o advogado Luís Alva Americana),
fracassado
TT**conf°T*f"ino"dl''
e
golpe fracassado
e cm últiRevolucionária
Popular
Apra
(Aliança
Barrantcs lançou mo o0 democrata
Alto JLlanto„
.
Lima Alfonso
cx-prcfcito de Lin,.
LIMA — 0 «K-prefci.oL
'
Grau.
°
P.nama
L1MA_0
Navarro
José
Josc
cnsluo
cristão
americanas no Panamá
forças -id|||crata
WASHINGTON — As <L
sua
ano, |°
eleição presidencial
cana, a operate devia scr fata sem derramamento de sanguc
proximo ano,
sua candidatura à4 efci^So
prcsidencial de abril do próximo
Ma^lvarro
foram autorizadas
auSdS a levar
l7vaf clandestinamente
claStinamente o general Maeligencg peruanos
serais de ininteligência
Ontem, os serviços
rcalizada Onlcm,
pcruanos divulgaram um .
dc pessoas realizada
sem urn envolvimento aberto de forsas dos EUA. durantc
ma„irestagao de milhares de
durante uma manifestação
E tados
do Estados
nucl Antonio Noriega para uma base militar dos
Scndcro
maoista
maois a do Sendcro
a
segundo
o
scgundo
da
docu.nento
documento
ao
norte
nortc
guerrilha
1.033
guernlha.
qual
Pirua,
de
de
Armas
dc
declarou
Praça
Praga
na
Sodri
quilômetros
quilomctros
Abrcu
que na
dc terça-feira S
vaTcofe
m Em TrUiilo, Peru, o chanccler
de golpe SSrcaK
Unidos durante ffentat
a tentativa
pasandinas
am
regiões
'^jocs
nas
atuantc
vez
mais
atuante
vcz
cada
peruanas,
ano
Luminoso,
Luminoso,
início
do
no
inicio
Barrantcs,
Barrantes,
de
dc
do
capital.
capital. Com a candidatura
que
O 0 Brasil apoiara uma eventual proposta dc ingresso
Pcntagono chegou tarde demais, auando
sada,
sada mas a ordem do Pentágono
quando
munici
clugocs municidurantc as eleições
armada durante
aumcnta pretende
Umda, aumenta
Esqucrda Unida,
greveaWada
a coalizão
coalizao marxista Esquerda
ao Panami. rompeu
pretende impor uma greve
rompeu com lidc
wasmngwn
Washington
no Grupo dos Oito,b., em substituiijaoJcncontro
Icvante
iornal The Washington
tquaflor to
Equador
mtormou o jornal
for i sufocado,
sufocado informou
o levante
cvante já
ford
jornai
De
acordo
jaia fora
de
novembro
noyembro
12
em
se
realizarão
rcal.zarao
próximo.
prox.mo
à
a
candidatos
em
*cinco
de
o
número
Q
pais
que
cinco
peruana.
peruana.
presidência
presidencia
"conseguiu
pais
para
Post,.
uma
um.
controlar
conseguiu
Sendcro
Scndcro
o
o
documento,
Agrupação
Agrupapao
com
com
independentes,
.
socialistas
i*
. .
Apoiado por
pela
, fontcs
mi! não
nan identifiidentifi
lea nos dlas'll e 12, dos presidentes do Brasil, Argentina, Apoiado
mas
nfo™»^s,d°
bem-informadas,
bem- |nrnrtTin()ai!
O0 diário,
comercializagao .
diano, citando fontes
abastccimcnto c comercialização
da rede dc abastecimento
importante
CoCoparte
important
Partido
c
social-dcmocrata,
Panama
Socialista,
O
parte
de
tendência
tendencia
pelo
Socialista,
e
Venezuela.
Uruguai
CstadoPeru,
Mfcxlco,
Col'ambia
cadas, afirma que o general Colin Powell, chefe do Estadomunista Peruano (de linha pró-soviética), Barrantes figura em de alimentos em Lima" c pretende provocar escassez na capi- j
Maior Conjunto, transmitiu a autorização por telefone no
!
,
segundo lugar nas pesquisas sobre as preferências dos eleitores, tal.
início da tarde de terça-feira ao general Maxwell Thurman,
SSfiS&rtgHte
^
" **d"f0,t" ~."
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Farinha de aveia Quaker,
200g.......
1.81

Cervejas e

Biscoito recheado
Triunfo, 200g...

refrigerantes a preço
de custo.

2,52

Massas com ovos
2,54
Piraquê, 500g
3,15
kg
Adria,
Massas sêmola
Mdiz6iici) 500c[•••••••••••••
Azeite Beira Alta, 200ml
Leite condensado Moça,

1
Iogurte Pauli com polpa
de fruta, embalagem
5,©4
com 6 unidades

4,1©

395g
3,3©
Creme de leite Néstlé,
300g. •••••••••••••••••••••••••• 3^50
Geléia de frutas Red
Indian, 320q ••••••••••••••••
?
y

Iogurte Petit Pauli, 360g.
Presunto cozido, kg

13,5©

Mortadela Sadia MSM,
kg

7,1©

Massa para pastel Terra
Branca, 500g....

3,41

Azeitonas verdes, kg

6,9©

4,5©
500g
Nescau, lata de 500g
Toddy reforçado, lata
de 400g

6,24

4,5®
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5,1©

ft?
4
1' '
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Hellmann's,
HIGIENE
Maionese Hellmann's,
BELEZA
HIGIENE E BELEZA
4 I
W
HORTIFRUTIGRANJEIROS
250g
3,1©
250g
3,1©
Sabonete
Palmolive
,
Sabonete Palmolive
gdR
PE CUSTO.
PREÇO DE
A FRECO
0,55
|flm|^
2,73 branco,
APBE<?°
90g
branco, 90g
Paté
Pate Swift, lata de 185g.. 2,73
*
jb
¦
14,©©
14,00 Creme
Kolynos,
'3HB §> .
Creme dental Kolynos,
Montilla
Ron Montilla
, :-y%i
'
- ¦ '
*S
r "Ph?
CEREAIS
CEREAIS
1,1©
•
50g
Zeller7 ,©©
7,00
50g
Vinho Wein Zeller
Disco,
Disco,
c,
Arroz macerado
Seda
Shampoo Seda
pHV
_ _ffl
tomate
Shampoo
Molho de tomate
3,©5
2ka
2kg
3,©5
300ml
Proteínas,
Bolonhesa Cantina,
Feijão preto Ouro Negro,
Guardanapo Popee,
4,35
ms
4,s»
lata de 350g
kg
4,24
S|555E,.2.
1,©5
24x22cm
Farinha de mandioca
Desodorante Impulse,
1,69
Farofafá, kg
3,3©
aerosol de 65ml
1,22
Fubá Sinhá, kg
Papel higiênico Karino,
yfe '
SALGADOS
3,99
4 rolos
«!»o
ZZZTZ&A:
!
Charque coxão, kg...... 11,5©
%
Neutrox n^? 1,
8,9©
kg
8,9©
LATICÍNIOS
LAT1CIMOS
K-t
Lombo salgado, kg
'
'
lOOml i'tt
2,58
'
11,7©
11,7©
kg
kg
minas,
t^
/.
Queijo
6,6©
kg
6,6©
/
Costela salgada, kg
r
^
Estes preços sâo válidos
14,©©
9,2©
Queijo prato, kg
Lingüiça
Lingiiica calabresa, kg ... 9,2©
para pagamentos à visto até 14/10/89,
Jf,0©
v
os nossos estoques.
terminarem
ou
até
13,00
mucarela, kg ... 13,©©
5,©©
Queijo muçarela,
ChisDe kg
ka
..5,©©
Chispe,
5,©©
400g
Lactea, 400g
Farinha Láctea,
1,21
1,21
'
85g
Gelatina Royal, 85g

j

j

|

6,2©
Itambé
Requeijão Itambe
Rcquepo

6^29
IMPORTADOS
^
Mimo,
Vinho
Manteiga Mimo,
Vinho Calamares, tinto 24,19
200g
•»•••••••••••••••
^
200g
-.3,24
Bacalhau
Bacalhau Saith, kg..... 18,45
1©,8©
kg
Chã,
Ch5'kg
Margarina
Piraquê,
Piraqui,
Margarina
, „"^ELETEODOMESTICOS
ELETRODOMÉSTICOS
Lagarto
Patinho ou Lagarto
SfflSfflf
giMMfc:
2,3©
.;
TV
500g 2,3®
TV a cores Sharp,
9,6©
f
- - ¦¦
P|ano-kS
'
2.998,®®
plano, kg
fePniS
modeloC2035
modelo C 2035 2.998,0*
AfeMr
RSdio-gravador
':
10,5®
redondo, kg.... 1©,5©
Lagarto
Lagartoredondo,
Rádio-gravador
6,50
;
... 6,50
kg...
;
Acem ou Capa, kg
Pá,
P^, Acém
Sharp, modelo
PLfflTry
Sharp,
'1
~
550,@0
550,^0
GF1780B
5,4©
5,40
Hambúrguer,
Hamburguer, kg
GF1780B
TV
^
-J&LIMPE2A
4,8©
kg
4,8©
TV a cores
Fígado
Flgado bovino, kg
LIMPEZA
|
"
Mitsubishi de 16
5,1©
5,10
1,1© Mitsubishi
Asa de frango, kg
bqWir
Sabão
Sabao Minerva, 200g .... 1,1©
t . 1
^
Desinfetante Pinho Sol,
polegadas, com
kg
.., 8,45
8,45
Peito de frango, kg
Sol;
polegadas,
Desinfetante
remoto,
controle3.517,00
1,76
1,76
6,7©
200ml
6,70
Coxa de frango, kg
modelo TC1631.... 3.517,0®
^OOml
1,91
i"1
Depurador
Omo, 400g
kg 4,25
4,Z5
Omo,
Frango, kg
Depurador Sugar
White
Cook,
Desinfetante White
kg
3,©©
3,00
SSgg
Desinfetante
Dobradinha, kg
310,©©
Cook, modelo 8011.. 310,00
1,13
191S
Rpfrioerador
500ml
eucalipto,
MERCEARIA
MERCEAR1A
t'tSmir*.
eucalipto,
Refrigerador
'
2,3©
2,3©
líquido
lfquido
Consul
Detergente
Liza,
900ml
de
soja
Óleo
Oleo
Detergente
Cônsul biplex,
Limpol,
1,40 modelo
Limpol, 500ml
..
Ducoco,
Coco ralado Ducôco,
3.3©©,©©
VU235..... 3.30®,©0
modelo VU235
3,48
3,48
3,85
3,85
Freezer
litro...
96°,
¦,
Pring,
ÁlcoolPring,
50g
Alcool
V
Consul
Freezer Cônsul
1,98
1,98
horizontal,
..
lOOml
100ml
2,1©
de
2,1©
Óleo
Ervilha Cica, 200g
Oleo
peroba,
horizontal, modelo
•
0,65
©,65
HU22L 2.038,0©
2„©38,©@
4,25
4,25
Bril
Bom
250g.
aço
ago
Lã
de
Grill,
HU22L
;
Salsicha Swift
La
;;r
;
'
** Saco
— 1,80 Freezer
Sanito....
Ducoco,
Consul
Saco para lixo Sanito
Freezer Cônsul
Doce de coco Ducôco,
^
|
modelo
vertical,
440g
440g 7,75
7,75
DISCOS
FITAS
EFSTAS
vertical, modelo
DISCOS E
*
LP
1.987,00
17,20 VU23S
VU23S
Angelica .... 17,20
LP ou K7 - Angélica
3,6©
Mo^a Fiesta
Fiesta
3,6©
Leite Moça

CARNES
SETOR DE CARNES
SEIOR
13,86
.13,86
kg
Filé
File mignon, kg
11 ,H©
Contrafilé ou Alcatra, kg 11,80
ContrafilS

|

|
1
I
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VAMOSBOULEVARD
HOULEmRD
DESCONTOI
30% DE DESCONTO
2n
estamos
menor.preço,
menor.pre^o,
Além
Alem do menor
Alfim
pre^o, estamos
nos
oferecendo um desconto especial nos
(hj
>1
Departamentos
de Brinquedos, Cama,
DepartamentosdeBrinquedos,Cama,
Mesa e Banho, Camping, Roupas ee
Uj
acessorios,
acessórios, Nautica
Náutica e no Show-room
da ConstrugSo.
Construção.
a
O Seu Fonto-de-Encontra. Maxwell, 300.
Aberto diariamente ate 22 horas.
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%s*Ziyj,p
s
fig
Oc
°s
Pr°duto<:
nossos ri
"UfOS
DOUieVdslC ...
n°SsOS
III
tu Boulevaste...
^
dpn
\£
^" todos
° preÇo
tOc/nq
O
Drem k
—^
fS
bemaitanjeníos
VOcêcot
Voc«comn?"naisba/°o'?aFon'
ele Boulevou...
K
^ssim
A» r pra ma/e „ „
Boulevamos...
nós
nos
$
^^^====4^
ííe''Sen°p°m'>a
saímos ganhando.
e todos saimos
ganhando.

BOULEVARD.
m
BAIXO, TEM
DEE1
E PREÇO
QUE
QUEM
QUER QUALIDADE
___________________
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O Sòm do Brasil
música brasileira está em alta no mundo
A inteiro. A última conseqüência disso é a
página dupla que lhe foi dedicada pela Time, com
fotos exuberantes de Caetano, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil e
Djavan. Poucas semanas atrás, Newsweek fez o
mesmo. As duas reportagens referem-se a uma
'
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capa
de, e tem um forte componente erótico. A música
pode ser sensual, sem precisar ser erótica; e de
•novidade não tem nada, como sabem os brasileiros que viajam. Tom Jobim corre o risco de ser
mais conhecido em Nova Iorque do que no Rio
de Janeiro.
Assim chega à plena maturidade, em termos
internacionais, um movimento que vem de longe
— de muito mais longe do que se imagina. Para
trás da bossa nova há Pixinguinha e o movimento
do choro, de vivíssimas raízes cariocas. Há também Villa-Lobos, cuja grandeza os brasileiros
ainda não mediram: Mais para trás, há Carlos
Gomes, cujo // Guarany foi a primeira obra de
' arte brasileira a fazer sucesso no exterior,,(se se
excetuam as noites de seresta, em Portugal, do
mulato Domingo? Caldas Barbosa). Ainda mais
para trás, há o padre José Maurício, cujas obras
- para igreja têm uma' perfeição e uma emoção
dignas de Mozart; e, em Minas Gerais, a obra
pletórica de vários mestres contemporâneos do
. Aleijadinho. Quando se dará conta .o Brasil de
tudo isso?
"**
O caso da música, no Brasil, sempre esteve
envolvido num curioso mistério — um segredo
¦que nós mesmos não
queríamos desvendar. Repetimos, como num refrão, que o brasileiro é muito
musical; mas, aparentemente, não damos maior
' importância a isso. Gritos de nacionalismo triunfánte acompanharam sucessos como o de Pele e
companhia, ou o automobilismo dos Senna e dos
"Fittipaldi.
Mas quase achamos natural que uma
revista importante noticie a invasão irresistível
dos ritmos e dos sons do Brasil.
Estamos sempre em busca de uma fugitiva
afirmação cultural. Quando ela acontece através
da música, esfregamos os olhos sem querer reconhecer o que está diante deles. Que tipo de com-plexo de inferioridade será esse? No Brasil da
pré-independência, o modinheiro Caldas Barbosa
..criou o primeiro gênero que, em vez de vir da
Europa para o Brasil, fazia o caminho contrário.
Não prestamos atenção: modinha era coisa de
seresteiro.
•"" Com a chegada da Corte ao Brasil, os músicos de D. João VI descobriram no Rio de Janeiro
um outro mulato, José Maurício, que o insuspeito
'Neukomm
(professor famoso em Viena) consideròu "o maior improvisador do mundo". Mas foi
'
só chegarem ao Rio os músicos mais conhecidos
"de
Lisboa — à frente deles Marcos Portugal —
para que o padre genial se apagasse sem protesto.
E apagado estaria até hoje, não fosse o trabalho
abnegado de alguns pesquisadores antigos e modernos.
:itíi Cinqüenta anos depois, Carlos Gomes arrancava aplausos entusiásticos no Scala de Milão
com uma ópera — // Guarany — que anunciava a
aparição de um importante discípulo de Verdi. O
Rio de Janeiro dessa época — a de Machado de
Assis — era louco por ópera italiana; mas os
sucessos de Carlos Gomes não consolidaram o
.prestígio"da música na sua própria terra. Houve
quem o considerasse simples epígono de Verdi, ou
quem se risse do modo descabelado como ele
^malbaratou tudo o que ganhara na Itália.
;-; Pior foi certamente o caso de Villa-Lobos. O
Brasil nunca quis se dar conta de que, com ele,
produzira o maior músico das Américas — o que,
"nos
Estados Unidos, é ponto pacífico, mas aqui

não é. Anterior à Semana de Arte Moderna,
Villa-Lobos acabou com distinções artificiais entre erudito e popular. Trouxe o choro carioca
para dentro da música clássica e levou a música
clássica a visitar as serestas. Foi tido como empulhador, como cabotino — porque, destroçado
pelos críticos do terreiro (honrosíssimas exceções
a parte), foi fazer o seu próprio marketing na
Europa. Já na faixa dos 60 anos, foi acusado de
plágio por ter citado, no meio de uma obra
sinfônica monumental, um tema de Anacleto de
Medeiros (assim como um velho coral alemão
pode aparecer, de surpresa, no meio de uma
Paixão, de Bach). Eruditos professores, convocados pelo juiz de plantão para dirimir a causa,
responderam que sim, que Villa-Lobos era um
plagiador, e nada mais do que isso.
Assim o Brasil tem tratado os seus músicos.
Villa-Lobos morreu na década de 50 — a década
em que a bossa nova partiu à conquista do mundo. Houve um famoso concerto no Carnegie Hall,
com João Gilberto e companhia; e, depois disso,
a música brasileira ocupou vezes sem conta a
famosa sala de concertos. Não parece ter bastado
para um diploma honoris causa concedido em sua
própria terra. Só com o centenário de Villa-Lóbos
lembrou-se a Escola de Música do Rio de Janeiro
de conceder esse título (postumamente) ao gênio
que passara despercebido pelos seus bancos acadêmicos.
Será o caso de dizer que ninguém é profeta
em sua terra? Ou é vício brasileiro trabalhar com
uma escala disparatada de valores? O cinema
nacional, por exemplo, é uma corajosa aventura;
mas ninguém discutirá que se trata de história
ainda embrionária, incompleta. Isso não impediu
que se desse a Glauber Rocha tudo o que se
negou a Villa-Lobos. Qualquer voozinho audacioso do cinema novo era saudado copiosamente
como uma porta aberta para a afirmação internacional do Brasil. Talvez porque o cinema ainda
fosse, na ocasião, arte de vanguarda.
Mas o que se negava à música era proporcionado a outras artes. Quando se fala na Semana de
Arte Moderna, por exemplo, fala-se sobretudo da
literatura. Quem já teve o trabalho de comparar o
padrão literário da Semana com o padrão musical da mesma época? O modernismo literário dos
anos 20 (e mesmo o dos anos 30) não agüenta o
teste dos Choros, de Villa-Lobos. O Amazonas é
bem anterior ao Macunaíma e muito mais bem
realizado. Multiplicam-se as edições do Macunaíma, mas não há uma única gravação do Amazonas no mercado. Manuel Bandeira, insuspeito
nesses assuntos, considerava Villa-Lobos "o
maior gênio que o Brasil já produziu — se é que
há outro".
A música brasileira não parou com Vüla-Lobos. Cláudio Santoro, que morreu no começo do
ano, foi um de seus mais dignos continuadores.
Sofre a barreira do desconhecimento que, no
mundo inteiro, também maltrata um Boulez: há
um tipo de música contemporânea que ainda
precisa conquistar o seu público. Mas a música
popular brasileira não conhece barreiras — nem
aqui dentro nem lá fora. Invade tudo, com uma
força de pororoca — uma pororoca insinuante.
Nem está limitada a um gênero: já fez a fusão dos
gêneros. Um Caetano tanto se beneficia do substrato racial, rítmico e místico da Bahia como do
mais sofisticado manejo da língua. Um Chico
Buarque é produto refinado do Rio de Janeiro.
Em Milton Nascimento, mistura-se a religiosidade de Minas e o sopro épico do velho Villa.
Hermeto Paschoal é capaz de fazer música até
com uma bateria de panelas.
O mundo se surpreende, boquiaberto, e bate
palmas. François Mitterrand sai de seus afazeres
para ver e ouvir Milton, quando ele se apresenta
em Paris. O Brasil boceja e ainda pergunta onde
está a nossa afirmação cultural.

Visão de Longo Prazo
maneira como está sendo feita, a discussão
Daentre o Executivo, o Judiciário e o Legislativo em torno do Orçamento Unificado para a
União para 1990, a ser apreciado pelo Congresso,
'reflete
o atraso brasileiro. Os poderes do Estado,
nas economias de mercado, estão preocupados
* ,_em satisfazer os direitos do cidadão. No Brasil, o
Legislativo, o Judiciário e o Executivo — amparados na autonomia constitucional — procuram
preservar com prioridade seus salários elevados e
os privilégios.
Esta não é a única distorção visível no exame
„da proposta orçamentária. Mantido o limite de
gastos e de receitas proposto,pelo Executivo, o
Congresso está exercendo a prerrogativa constitúcional de remanejar verbas. O que se nota,
: lamentavelmente, é
que os políticos brasileiros
"continuam
com a velha e atrasada preocupação
de sempre: lutar por verbas para dar empregos,
especialmente a protegidos políticos, e para a
realização de obras de nítido cunho paroquial.
Nos Estados Unidos, o presidente Bush
apontou a necessidade de ampliação nos investi, mentos federais em educação, sobretudo no desenvolvimento de tecnologia, para o país não
perder para o Japão a corrida da modernização e
da eficiência econômica. Também um grupo de

300 renomados economistas, entre os quais cinco
laureados com o Prêmio Nobel, alertou para a
perigosa retração nos investimentos em infra-estrutura, que pode afetar a capacidade de competição da economia americana.
Orçamentos são peças que balizam gastos e
as prioridades sociais c de investimento exercidos
pelo Estado em nome da sociedade. Ao longo do
tempo, os orçamentos são sinalizadores do futuro
do país. O que se pode esperar, portanto, de
orçamentos onde os gastos de custeio — sobretudo a manutenção da máquina ociosa e excedente
de pessoal — se sobrepõem largamente aos de
investimento?
São orçamentos que não se preocupam com o
amanhã, com a recuperação da capacidade do
Estado para investir na modernização da infraestrutura. Diante da falta desses investimentos e
de iniciativas que abram espaço à iniciativa privada para substituir o Estado impotente, perdem
todos com a deterioração das estradas, dos telefones, dos hospitais e das escolas, e com o risco de
colapso no abastecimento de energia.
O Congresso ainda tem tempo de mostrar
que pode deixar de lado os interesses paroquiais e
pensar mais no amanha.
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Cartas
Aposentados
Investir contra a Constituição
querendo desmoralizá-la, como agora
com os aposentados — pode? Não
pagar mais o salário mínimo para os
aposentados por falta de recursos, sendo o governo o maior caloteiro da
Previdência — pode? Comprar mandato de cinco anos para levar o pais ao
caos — pode? Governar sem credibilidade, autoridade e austeridade — pode?
Felizmente, a partir de março de
1990, a resposta será não pode... Milton Luiz Lobo — Rio de Janeiro.

¦

"o
(...) Leio no JB de 29/9/89 que
está
medida
governo
preparando
provisória para desvincular o salário minimo como indexador das pensões e
aposentadorias..."
E a Constituição, como fica? (...)
A Previdência não precisa sobrecarregar empregados e empregadores com
descontos porque sempre que aumentam os salários, aumenta a arrecadaçâo. (...) Só os pobres aposentados são
vítimas desse governo, perdido em mudanças de regras a cada dia. (...) Manocl Roxo da Motta — Niterói (RJ).

Defesa que funciona
Quero dar parabéns à Comissão
de Defesa do Consumidor. Há um ano
comprei um relógio na Joalheria Glorinha. Usei-o durante uma semana, se
tanto. Ao devolvê-lo, por mau funcionamento, na sétima vez, resolvi apelar
para a Comissão de Defesa do Consumidor. Fui atendida por D. Ana Paula
que, imediatamente, por telefone, entrou em contato com o fabricante do
relógio. Em uma semana — depois de
um ano de sofrimento — eu estava de
relógio novo. Dalva Osório — Rio de
Janeiro.

O que não é possível é a União
pagar o prejuízo de um instituição obsoleta e falida em detrimento da miséria e do sofrimento do povo, esta sim,
uma questão de legitimo interesse nacional. Heitor Bastos-Tigre — Rio de
Janeiro.

Os profissionais liberais, que pagamos as taxas de serviços públicos para
mantermos ali nossos escritórios, nos'
sentimos prejudicados pela omissão
das autoridades, porque a situação nos
causa danos materiais e morais. (...)"
Acilon Dantas de Andrade — Rio de
Janeiro.

De certa feita o Sr. Sarney, dizen.do que "roupa suja se lava em casa",
censurou alguém que, fora do país,
criticara assuntos internos brasileiros.
Causa espanto que, desembarcando em Nova Iorque, em 24/9/89, para
inaugurar a reunião da ONU, o presidente, a propósito de reajuste salarial
concedido aos funcionários do Banco
do Brasil pelo Tribunal Superior do
Trabalho, tenha perdido a compostura
e criticado acerbamente a decisão daquela corte. Onde fica a tão invocada e
constitucional independência dos poderes da República? (...) Hélio Braga
Lambert — Rio de Janeiro.

Transporte coletivo

Inquilinos
Com a avalanche de candidatos a
um mesmo imóvel, há locadores inescrupulosos que se aproveitam da situação para fazerem exigências absurdas e até humilhantes. Diante da
ausência de organizações competentes
e com lideranças serenas e equilibradas, entidades mais ligadas aos interesses dos locadores (Abadi, SPI etc.) já
se viram compelidas a colaborarem na
solução de conflitos entre inquilinos e
locadores, sobretudo durante os maiogrados planos econômicos.
Brigido

"Alijados"
A carta do leitor Luiz Felipe Pupe
de Miranda, publicada no JORNAL
DO BRASIL de 21/9/89 sob o título
acima, afirma que cargos técnicos de
direção da prefeitura do Rio "estão
sendo ocupados por pessoas sem habilitação", citando nominalmente a superintendência de Meio Ambiente desta secretaria.
Embora nem todo cargo de chefia
deva ser ocupado por técnico, por acaso, todos da Secretaria municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente o sâo, e
coincidentemente até os cargos políticos como o de secretário e de chefe de
gabinete. O missivista deve entender
que a questão do Meio Ambiente nâo
é competência exclusiva de arquiteto
ou engenheiro, sendo também de botanico, químico ou biólogo, como o caso
do atual titular.
A afirmação do diretor presidente
da Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro
foi de uma grande infelicidade, pois
manifesta uma profunda concepção
corporativista. Além do mais ele omite
que todos os cargos técnicos na secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente
são ocupados por profissionais filiados à Seaerj. Eliana Monteiro, assessora de comunicação social, Secretaria
municipal de Urbanismo e Meio Ambiente — Rio de Janeiro.

Banco do Brasil'
O aumento de 152% concedido
pelo Tribunal Superior do Trabalho
aos funcionários do Banco do Brasil
não deve tumultuar a economia e muito menos colocar em risco a democracia, como afirmou o presidente José
Sarney. Basta que os recursos para
pagar os salários não saiam do Tesouro Nacional. A questão dos salários
deve restringir-se à esfera administrativa do banco, e se não houver dinheiro,
que demitam funcionários e fechem as
portas, como faria qualquer empresa
privada.
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Nem sempre o legal é justo ou moral. Um inquilino com boa situação
financeira que paga um aluguel insignificante quando vale muitas vezes
mais, enquanto o proprietário chega a
passar por necessidades, pratica um
ato legal, mas injusto, indigno e imo.ral.
Os inquilinos precisam ter associações com presidentes competentes, não
só para defendê-los contra eventuais
abusos, mas também para conscientizá-los, e dialogar com as entidades dos
locadores para conciliar os interesses
em conflito. Deve também propugnar
por medidas de incentivo à construção
de imóveis para locação.
Com associações eficientes o trabalho dos organismos de defesa dos
consumidores teriam sua carga bastante aliviada. Tanto os inquilinos como Os locadores precisam um do fortalecimento do outro para a
sobrevivência de ambos. Todos sabem
disso, menos os governantes dos últimos trinta anos que, sob o pretexto da
proteção aos inquilinos, conseguiram
extinguir a construção civil para locação. Leonides Klein — Rio de Janeiro.
Na qualidade de locatário de uma
das salas do edifício situado na Rua lu
de Março n° 7, Centro, faço um apelo
para que seja feita uma limpeza nas
galerias pluviais daquela área, a fim
de evitar o represamento das águas do
esgoto do Beco dos Barbeiros, em cuja
vala fétida proliferam mosquitos e outros insetos, transmissores de virus de
doenças infecto-contagiosas. c que
comprometem o tão decantado Corredor Cultural.

No momento em que os empresarios de ônibus (Fetranspor) pagam
anúncios na televisão; quando um dos
seus membros impede pela ausência
que a Câmara dos Vereadores do Rio
aprove o passe gratuito ao estudante; e
o Betinho desiste do cargo de Defensor do Povo, o prefeito Marcello Alencar, em quem votei, vem falar em integração dos transportes coletivos.
Há cinco anos — prefeito nomeado, Marcello Alencar pedia a implosão
do Detran-RJ (governo Brizola). Agora que dispõe da CET, nomeia o famoso Celso Franco, de quem já se desfez.
Eleitor sofre... Moacyr Torre Dias Ribeiro — Rio de Janeiro.

Desvio de feijão
Quero prestar esclarecimentos à
matéria "Desvio de feijão pode envolver três estatais" (JORNAL DO BRASIL de 24/9/89, pag. 36), que, em declarações atribuídas ao ex-presidente
da Bolsa de Cereais de Maringá (PR),
Sr. Petrônio Cordeiro, aponta uma
possível manobra com estoques gover-namentais de feijão, em benefício de
empresas particulares.
Desde outubro do ano passado a'
Cobal adquire regularmente feijão dos
estoques da Companhia de Financiamento da Produção (CFP) no Paraná,
utilizando-o no abastecimento das populações de diversos estados. Todo o
produto adquirido junto à CFP foi
vendido nas unidades próprias da Cobal, com a finalidade de regularizar o
mercado, que ,se ressentia da falta de
feijão. A distribuição do produto aos
consumidores, a preços abaixo dos
praticados pelo mercado, foi amplamente noticiada pela imprensa desde
outubro do ano passado, destacando o
impacto positivo da comercialização
do feijão pela Cobal. (...) Pedro do
Carmo Dantas, diretor presidente, Cobal — Brasília.

Pedestres
(...) Nessa meritória campanha
contra a violência no trânsito estão esquecendo um dos maiores responsaveis — os pedestres. Embora sem o
amparo das estatísticas, (...) ouso afirmar que a grande maioria dos atropelamentos tem como principal e, muitas vezes, único responsável, o.
pedestre. Eu mesmo, dirigindo um au-1
tomóvel em rua de mão dupla e tráfego intenso, fui literalmente atropelado
por uma mulher que atravessou a rua
correndo com a atenção voltada ape-.
nas para o fluxo de veículos no sentido
contrário ao meu. O choque foi inevitável e nem o mais hábil motorista
seria capaz de impedi-lo. Felizmente
os danos físicos da atropeladora foram
mínimos. Quem levou a pior foi o
carro com o capo amassado e o párabrisas estilhaçado.
Cabe ainda ser ressaltado que ninguém é- motorista 24 horas por dia, e
quem dirige, quando na condição de
pedestre, é sempre mais atento e cauteloso do que aqueles pedestres exclusivos cuja noção de trânsito, na maioria das vezes, fica limitado ao
conhecimento das cores dos sinais luminosos. Carlos G. de Faria — Niterói
(RJ).
As cartas terão selecionadas para publicacão no lodo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legível e endereço que permita confirmação
prévia.

Eleições
O jornalista Sebastião Nery, exPDT, tem feito denúncias sobre a conivência do Sr. Leonel Brizola com
diferentes infratores da lei, traficantes e bicheiros. O candidato do PDT
não desmentiu, pelo contrário, passou
a investir contra o governador Moreira Franco, acusando-o de estar perseguindo os favelados. (...) Márcia Sampaio Ferreira — Rio de Janeiro.

¦

(...) Por que tão pouco espaço —
relativamente aos demais, ditos notorios — é concedido aos candidatos

Roberto Freire e Sérgio Arouca, do crescentes problemas que afetam os
PCB? Reconhecidos até por eleitores brasileiros. A única preocupação é a
adversários menos radicais, como os de atacar ao adversário que se sobresmelhores, não têm a contrapartida da sai nas pesquisas. Joel de Souza Mariimprensa por sua competência. (...) nho — Nova Iguaçu (RJ).
Ricardo Barroso — Juiz de Fora
(MG).
(...) Grave é o descaso dos presi¦
denciáveis quanto à questão da boa
A propaganda eleitoral vem se de- informação. (...) Os cientistas da inforsenrolando num nível deploravelmen- mação têm boas equações para o
te baixo. Os candidatos não se preocu- problema da obtenção da boa inforpam de se apresentarem com um mação. Que os presidenciáveis os ouprograma de governo que busque so- çam. Francisco Ruas Santos —» Rio de
luções, ao menos teóricas, para os Janeiro.

Opinião
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Açúcar com
músculos
Noênio Spinola
décadas o Brasil apareceu nas rcuDurante
niõts internacionais sobre produtos primários na esperança de que os interesses em
bloco dos países mais pobres forçassem os consumidores mais ricos a melhorar os preços pagos aos produtores. O resultado dessa estratégia
foi a perda de espaços no café, a ilusão da
conquista de posições no cacau e a tardia desçoberta de que o país pode ir muito bem, obrigado, com a soja e o suco de laranja sem nenhum
dos guarda-chuvas dos acordos internacionais.
A guerra do narcotráfico provocou uma ironia curiosa no caso do café: em aparente contradiçâo com os interesses dos consumidores, que
desejam suas chícaras fumegantes de Maxwell
House ao preço mais baixo possível, o governo
norte-americano sugeriu ao Brasil escutar os
clamores da vizinha Colômbia, interessada em
ocupar os espaços da coca com suas plantações
de "soaves".
Deixando de lado o fato de que a coca
continuou a ser plantada mesmo quando os
preços do caíê estavam altos, sobram lições
interessantes para o Brasil nesse caso. Muitas
delas se aplicam a um vizinho inseparável do
café: o açúcar. Vista de perto, a situação do
açúcar talvez seja a mais curiosa entre todos os
gêneros agrícolas no país.
Maior produtor mundial, o Brasil dependeu
durante anos do IAA para organizar a indústria
e os mercados. A febre de extinção de órgãos
públicos, que nem de leve tocou em uma Cosipa, uma CSN ou as ferrovias, terminou baleando o Instituto do Açúcar e do Álcool, sem que
alguém pensasse em que, ou o que iria dar
consistência a uma estratégia nacional nesse
caso.
O presidente atual do IAA, José Henrique
Turner, foi obrigado a navegar em um terreno
onde tudo é provisório, enquanto as safras, a
fixação de quotas de exportação ou um plano de
produção requerem meses e anos. Qual a estratégia brasileira para biomassas. hoje? Ninguém
sabe.
Turner, sem ser partidário da idéia de voltar
a inflar o balão do IAA, defende a tese de que
em algum lugar no governo devem existir inteligência e estratégia capazes de orientar as decisoes dos órgãos públicos a longo prazo, enquanto se desmobilizam as formas tradicionais
de patronagem e o setor privado vai assumindo
responsabilidades. Certo.
O fato é que o Brasil é o maior produtor
mundial de cana, com 220 milhões de toneladas/ano, e de álcool. A produção brasileira de
açúcar este ano deixa uma sobra muito magra
para exportar, de 1,2 milhão de toneladas, na
melhor das hipóteses (compare-se com a média
de 2 milhões de t.) Cuba, que produz quase o
mesmo volume de açúcar do Brasil, exporta seis
ou sete vezes mais, devido ao pequeno mercado
interno e o baixo consumo da ilha.
Suponha-se um Brasil capaz de explorar com
máxima racionalidade a ampliação de suas
fronteiras agrícolas e de usar a cultura da cana
como um ponto de partida para o estudo e a
exploração de outras biomassas. Isso faria uma
diferença enorme, porque qualquer aumento de
produtividade em cima das possibilidades de
ampliação do plantio e rendimento das usinas
teria efeitos internos e externos.
De tudo isso se conclui que o Brasil navega
no melhor dos mundos quando se olha para a
linha do horizonte, e no pior deles quando a
visão se limita ao imediato. Para sair do curto
prazo, classicamente, a burocracia brasileira recorreu a mais planejamento. Errado. Mais pianejamento centralizou o comando, burocratizou
e hierarquizou as decisões dentro da máquina estatal e entronizou a patronagem.
l~—~~1
Como tantos outros
"Qual a
países na fronteira do
Terceiro Mundo, o
estratégia
Brasil está cheio de
exemplos de patronabrasileira
gem e tapetes vermelhos.
para
A cultura do açúbiomassas,
car e do álcool poderia inovar em vários
hoje?
aspectos se o IAA
fosse tomado como
Ninguém
centro dinâmico de
sabe."
propostas de mudanças que avancem deste para o futuro governo, qualquer que ele seja.
Mas.em lugar de chamar todas as tarefas para
dentro, o Instituto poderia se associar a todas as
instituições que possam oferecer uma boa contribuição de fora para dentro aos seus técnicos
remanescentes. É possível desenhar a curto prazo um contrato-padrão para o açúcar, agrupar
várias propostas racionais para a indústria e a
lavoura se for colocada junta uma boa quantidade de cabeças pensantes hoje espalhadas por
várias instituições públicas e privadas. As vésperas das eleições são um momento ideal para
chamar a atenção dos candidatos para os múltipios aspectos importantes — e esquecidos — na
agroindústria açucareira. Ela se presta a uma
política realista de preços porque tem um gancho externo (combustível) e um interno (consumo de um produto de primeira necessidade).
Tem economia de escala para provocar mudanças tecnológicas nas usinas, de norte a sul.
Contribui para reduzir a poluição urbana e,
finalmente, pode colocar mais músculos nos
braços dos negociadores brasileiros no cenário
internacional. Imagine-se o efeito sobre os preços de um aumento de 1 milhão de toneladas no
mercado mundial de açúcar — o que é relativamente pouco para o Brasil — se o país tomasse
decisões nesse sentido para um ano ou dois. A
grande sorte do Brasil neste momento é ter
desenvolvido seu mercado doméstico, graças
basicamente ao álcool, ainda quando a um alto
preço. Mas o país ainda está verde, e apenas
tateando, no uso dos instrumentos que pode
mobilizar para participar do mesmo jogo do
poder que as nações mais ricas secularmente
praticaram. Com uma agravante: muita gente,
internamente, ainda não sabe encontrar o caminho de fazer parceiros, e não rivais, nas 'empresas estrangeiras que colocam seu pé em nosso
mercado interno atraídas pela vasta cesta de
produtos oferecida pela economia agroindustrial do pais.
* Jornalista, editoriatista de O Estado de S Paulo

A greve da luz

Jorge de Oliveira Béja *

potável e esgotos sanitários,
Água
segurança, saúde, comunicação,
limpeza pública, transportes, energia
elétrica, dentre outros, são serviços de
natureza essencialíssima e da competencia exclusiva do poder público, que tem
sobre si a indeclinável obrigação de executá-los e distribuí-los à população, da
melhor maneira possível e exemplarmente. A água potável, por exemplo,
deve ser posta à disposição de todos,
com muita abundância e em ótimas
condições de utilização. E dado à natureza compulsória desse serviço, ou seja,
a obrigatoriedade de que todas as residências estejam ligadas à rede pública,
chega-se a afirmar, embora de maneira
não categórica, por que os julgados ainda conflitam nessa parte, que o corte de
água e o fechamento de esgotos domiciliares seriam atos ilícitos e vedados à
administração, ainda que motivados peIa inadimplência do usuário com o pagamento da taxa. Essa hipótese só não
ocorreria com os prédios e residências
onde houvesse hidrômctros instalados,
pois aí o preço seria expresso em tarifa e
o serviço susceptível de ser interrompido, se não pago. Assim, executa-se judicialmente o valor da taxa que se deixou
de pagar, mas á água não pode faltar.
Esses encargos são de tal ordem para
o poder público e para as empresas
incumbidas de desempenhá-los, que a
falta de um desses serviços, ou o minimo sinal do seu retardo ou mau funcionamento, não fosse a prevalência da
teoria do risco administrativo que anima a legislação moderna, tanto já seria
o suficiente para fazer presumir a culpa
da administração, como ensina Paul
Duez (La responsabilité de Ia puissance
publique), nascendo daí a obrigação de
compor o prejuízo causado ao consumidor e à população, da forma mais ampia e integral, já que o legislador pátrio
manda que se pague ao lesado por ato
ilícito indenização de valor que lhe seja
mais favorável (artigo 948 do Código
Civil), não fazendo distinção entre ilícito civil ou criminal.

O caso da energia elétrica nào difere
e nem se distancia do da água e esgoto.
Ao contrário, com ele se identifica.
Cumpre às instituições encarregadas da
sua distribuição, no Estado do Rio de
Janeiro, a Light Serviços de Eletricidade
S/A, entregá-la de forma SEGURA e
INTERMITENTE. E nem se alegue
que a eclosão de uma greve de seus
empregados tivesse o condão de excluir
ou minorar a responsabilidade da empresa empregadora, em face dos danos
causados aos consumidores pela interrupção da energia. A uma, porque, não
fosse contratual, a natureza da responsabilidade civil que impera sobre si seria
objetiva, dispensando, portanto, a investigação em torno da culpa de seus
empregados, serviçais ou prepostos. A
duas, porque, sendo contratual, como é,
não poderia o consumidor, que viria a
ser a 3a ponta do triângulo (a 1" o
patrão e a 2a os empregados), ficar sujeito às querelas, justas ou injustas, legais ou ilegais, entre os dois outros
vértices. Sim, porque o contrato que ele
tem, pelo qual paga uma taxa ou tarifa,
é o de fornecimento seguro e ininterrupto de energia. O corte dela pode ocasionar não somente danos materiais, como
a deterioração de alimentos, como também males psíquicos ou psicológicos,
sendo fácil imaginar o desespero de uma
dona-de-casa, que tem sob seus encargos, entre tantos outros, a manutenção
da alegria e harmonia do lar, que hoje é
indissoluvelmente ligado à essência da
luz. Oú a desgraça de um enfermo e de,
todos aqueles que o cercam, ao ver
paralisado, de uma hora para outra, o
aparelho quev diminuía a sua dor ou
conservava a sua vida.
E energia elétrica é hoje como um
dos direitos fundamentais da família
humana. De sorte que cumpre ao Estado, por si ou através de suas empresas
prepostas, mantê-la em distribuição
permanente, a todos os usuários, que no
final dessa refrega vêm a ser a parte
mais fraca, não podendo sofrer com os
embates entre as superpotências do capitai e do trabalho.
* Advogado, especialista em responsabilidade civil
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nariz de Sarney inspira cuidados.
O Dodói. Dirás, leitor, que foi de tanto
o poeta (do Distrito) Federal tirar ouro
do nariz. Talvez. Mas, farejo que Sarney andou metendo o nariz onde não
devia ou economia. Aquela pocilga está cheia de germes, vírus e índices pestilentos. E Sarney, sabemos, tem nariz muito
delicado, não pode sem riscos, se expor a
odores de suores, azedos — como cheiro de
povo.
Hipocondríaco como ele só, Sarney
aproveitou mais um dia de menos trabalho, quando esteve em Nova Iorque,
e foi ao Memorial Hospital. Fez biopse,
uma espécie de pesquisa oncológica e,
hoje, já respira aliviado. Seu médico particular, dr. Messias Araújo, comunicou-lhe
"lesão benigna
que se trata, apenas, duma
basal celular". Nada de grave, dermatite
crônica — uma aplicação de hipoglós e
pode, de novo, empinar o nariz presidenciai e haurir o que lhe resta de mandato.
Indubitavelmente, Sarney tem bom nariz. Mas, nào tem nariz-de-ferro. Em toda
a sua vida política tem feito uso excessivo
do sentido do olfato, mais do que do sentido de justiça. Cheira o perfume do poder
no ar. E vai no Rastro. Em compensação,
economicamente, ele não vê (e aqui já me

refiro ao sentido da visão) dois palmos (ou
dois dígitos) diante do nariz. Quando
se mete a cruzado, quebra o nariz.
Bom observador terá notado que o
nariz de Sarney cresceu, desde que ele
tomou posse. Toda vez que ele diz que_
o Brasil vai bem, muito bem, seu nariz""
cresce.
Por que será? Saberá o leitor. Para
mim, o fenômeno é inexplicável. Ou, talvez
eu saiba, mas não digo, que não sou de
dizer o que me vem ás ventas.
Até que o nariz de Sarney tem algu-ma semelhança com o povo brasileiro:
ambos estão esfolados. Mas, uma dife- ,
rença é notável: enquanto a lesão do
nariz de Sarney — uma escamaçàozinha —f"
é benigna, a lesào-inflação que já comeu o
nariz do povo é maligna e pronto, pronto,,,
tomará o corpo todo. E não há pomada,...
mezinha, choque heterodoxo que dê jeito. it
Corrupção, inflação, má administra-'"'
ção, endividamentação, des-Estatização, o
Brasil fede. Mas, justiça- histórica se faça,
Sarney não fede nem cheira: é inodoro.
Desconfio que este artigo todo é um"
nariz-de-cera. Será? Segundo os dicioná-',
rios, nariz-de-cera é o exórdio inútil, que-toma tempo, em vez de tratar logo do •
assunto. Então, não é meu artigo, c o
„,
governo de Sarney.
• Redator do JORNAL DO BRASIL

O voto que pouca gente vê

dade básica devolver o ex-governador de~
Alagoas às ruas. Para isso, algumas pes-soas sem maior experiência em campa-.
dependesse
nha foram substituídas por outras, de.,
Se apenas das eiknow-how reconhecido, como o empresadades do interior
riò Roberto Medina, o publicitário Elido país, que têm
sio Pires e a jornalista Belisa Ribeiro,"
menos de 40 mil
que produziram em 1986 as principais
eleitores, o candipeças da propaganda de Moreira Franco •
dato do PRN, Fer(com destaque para as de TV), que ga-'
nando Collor de
nhou o governo do Rio de Janeiro com 1 ;
Mello, contaria homilhão de votos de vantagem sobre o
je com o apoio de
professor Darcy Ribeiro, candidato es-26,5% dos 82 milhões 54 mil e 644 eleito- colhido e apoiado por Brizola.
res habilitados a votar, o que carimbaria,
Esta semana, para ilustrar a serieda-..
conseqüentemente, o seu passaporte pa- de com que o candidato resolveu encarar,
ra o segundo turno da eleição presiden- a volta às ruas, seus assessores lembra-;,
ciai. Esse dado resulta de um cruzamen- ram que ele foi da cidade de Imperatriz,.
to das últimas pesquisas divulgadas pelo (Maranhão) para Brasília, e daí para
Gallup, Ibope, DataFolha e Vox Populi,
uma visita a fábricas da periferia da
há uma semana. O Brasil, para um co- Grande São Paulo, entre a madrugada".^
nhecimento mais preciso da expressão do do primeiro domingo deste mês e a últi-.
seu universo político, acomoda 49% do ma segunda-feira. Terça-feira passada já.
seu eleitorado em 200 cidades que têm estava no Estado do Rio para contatos/
mais de 46 mil votos (nelas estão incluí- políticos na capital e eventos mais fortes
das as capitais) e distribui os 51% resna Baixada Fluminense. Quarta-feira
tantes por cerca de 4 mil e 200 municí- voltou a São Paulo, de onde seguiu para?
o novo Estado de Tocantins. Na madrupios que somam menos de 40 milsvotos.
A candidatura de Collor nasceu exa- gada de quinta-feira, Collor já realizava-'
tamente nos municípios de pequena denincursões pelo interior mineiro. A sexta-sidade eleitoral, há um ano e meio, tendo,
feira tornou a ser dedicada a São Paulo,,
sido percebida, à época, pelo Ibope, que com visita a Araçatuba, dè onde se des-locou a Cuiabá. Sábado houve um de-k'
já procurava sentir, em pesquisas de avaliação do quadro político, a lenta movisembarque em Caruaru — a cidade permentação dos eleitores em torno dos
nambucana do vice de Brizola, deputadonomes de personalidades públicas, nelas
Fernando Lyra —, com previsão de uma
incluídas as do setor artístico, caso do
nova ida hoje a São Paulo.
comunicador social Sílvio Santos. O enEm dois anos e meio, o ex-governador,
tão governador de Alagoas era reconhe- de Alagoas realizou cerca de 800 viagens *
cido, depois do doao interior do país,/
no
do
SBT
visitando no curso'.'
(Sistema Brasileiro ¦__¦__¦ ja-a,--,, delas mais de mil ei-de Televisão), por
dades. Esse dado."
boa parte do eleitoencontra-se em po-„
rado do interior
der do jornalista
brasileiro, em aiCláudio Humberto
Rosa e Silva, consi-''
guns estados à frente de monstros saderado o principal
mentor da cândida-''
grados como Luís
Inácio Lula da Siltura de Collor em''
va, Leonel Brizola,
março de 1987,Ulysses Guimarães,
quando iniciavaMário Covas e
suas atividades co-"
Paulo Maluf. Demo secretário de Im-.da
saída
do
pois
prensa do Palácio::
dos Martírios. O;
governo alagoano,
no dia 14 de maio deste ano, é que Collor deputado Cleto Falcão revela, por sua vez,"
campanha, nas ruas, tem duas face-!,
começou a entrar nas cidades de maior que a"oferecer
calor humano aos progratas:
daí,
com
mais
fixando-se,
a
partir
porte,
constância, nas classes D e E (menos de mas de TV e marcar algumas polarizações dois salários mínimos) e C (entre dois e regionais." No Rio, por exemplo, a idéia"'
cinco salários mínimos).
geral é a de aprofundar a polarização com
Brizola, usando um discurso mais radical,
O cruzamento que mostra que Colentremeado
de insinuações e denúncias
lor tem cristalizados somente nos munifortes.
cípios com menos de 40 mil eleitores,
No Estado do Rio, com uma rápida
26,5% dos 82 milhões 58 mil e 644 votos,
ocupação de espaços pelo deputado Rufoi elaborado por uma equipe de cientisbem Medina (há três meses coordenadortas políticos e sociólogos que trabalham regional da campanha), o candidato do"
em universidades nordestinas. O traba- PRN cresceu de 16% para 22%, nos últi-,
lho foi apresentado depois a técnicos de mos dez dias. Esses seis por cento de votos institutos de opinião e não sofreu repa- foram perdidos, aliás, por Brizola, que
ros. O cientista Marcos Coimbra, da desceu, no período, de 54% para 48%. Em- ¦
São Paulo, a polarização que Collor elegeuVox Populi, oferece um dado interessante a qualquer análise sobre o fenômeno não é com Lula, como pode parecer com
Collor: quanto menor é a cidade maior é suas freqüentes aparições em portas de_
a proporção do apoio ao candidato do fábricas, mas com Paulo Maluf; o candi-PRN, chegando, por exemplo, nas de 3 dato do PDS, que registra crescimento no
mil a 20 mil eleitores, a índices de 49% a interior do estado e é o segundo, depois do.;
ex-governador alagoano, nas preferências
51 % dos votos.
dos paulistas. Contra Maluf, o disA manutenção desse eleitorado, que gerais
curso tem uma finalidade: passar a dife- Marcos Coimbra chama de fiel, é que rença de métodos políticos entre um e»
está levando Collor a estimular o maior outro. Em Minas, a polarização é com Afif
número possível de adesões à sua candi- Domingos, do PL, a quem Collor já dedica,,
um discurso agressivo e de contornos mais
datura em todos os estados. O objetivo
das adesões, sem compromissos futuros ideológicos.
O esquema de rua, enfim, no entendi-"
relacionados com o exercício do poder,
mento
dos assessores qualificados de Col-vantagem
tem o objetivo de consolidar a
e Marcos
no interior e diminuir perdas em grandes lor, como Cláudioao Humberto
candidato a sua ação..
Coimbra, devolve
centros. A virada da campanha, há três eleitoral mais forte, ao mesmo tempo em
semanas, ditada pelo jornalista Cláudio
permite aos produtores dos programas..
Humberto Rosa e Silva, pelo cientista 3ue
e televisão do horário da propagandapolítico Marcos Coimbra e pelos depu- eleitoral gratuita um material mais atrativo"
tados Renan Calheiros e Cleto Falcão, pela possibilidade da sua renovação per-"
manente.
...
que assessoram o candidato do PRN
• Repórter da Editaria Política do JORNAL DO BRASIL.,,
desde a primeira hora. teve como finaliRogério Coelho Neto *

'Em dois anos e
meio, Collor
realizou cerca de
800 viagens e
visitou, no curso
delas, mais de mil
municípios."
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João de Oliveira, o João Gra- rebral, no Hospital Univcrsitádim, 73 anos, por problemas rio Gafrèe c Guinlc, na Tijuca
cardiovascularcs. Foi o pri- (Zona Norte). Fluminense,
meiro presidente da escola de solteiro, morava na Tijuca c
samba Império Serrano. Em foi sepultado ontem no Cerni1946, entiio na escola Prazer tério do Caju (Zona Portuáda Serrinha, Gradim — ao la- ria).
do de outros nomes impor- Maria José Farinha, 73 anos,
tantes do mundo do samba, de insuficiência cardíaca, no
como Mano Dccio da Viola, Hospital do Andaraí. FlumiAntônio dos Santos, o Fuleiri- nense, solteira, morava na Tinho, e Sebastião de Oliveira, o jucá (Zona Norte) c foi scpulMolequinho — foi responsa- tada ontem no Cemitério do
vel pelo racha que originou a Caju.
Império Serrano, escola que, WnIdemar de Oliveira, 45
desde essa época, é uma das anos, de insuficiência cardíaca,
poucas que tem eleição dire- no Hospital Universitário Anta para a escolha de seu presi- tônio Pedro, em Vila Isabel
dente. Com Gradim eleito pelo (bairro da Zona norte onde
voto direto, a Império, no ano morava). Fluminense, casado,
de sua fundação, 1947, iniciou foi sepultado ontem no Cerniuma seqüência de vitórias que tério do Caju.
lhe deu o tetracampeonato nos Audival Barros Porciúncula Jádesfiles das escolas do Rio. nior, 56 anos, de insuficiência
Gradim será enterrado hoje, às cardíaca, em casa, no Méier
10 h, no Cemitério de- Irajá.
(Subúrbio). Fluminense, casaElza da Silva Pereira, 30 anos, do,
foi sepultado ontem no
de insuficiência cardíaca, cm Cemitério do Caju.
casa, em Ipanema (Zona Sul).
Fernandes Parada
Paraibana, casada, tinha um Concepcion
anos,
de arteriosclc84
Maia,
filho. Foi sepultada ontem no
Jacarepaguá
Cemitério de São João Batista, rose, em casa, em
viúEspanhola,
Oeste).
(Zona
Sul).
em Botafogo (Zona
ontem
no
foi
sepultada
va,
Roberto de Oliveira Guimarães, 61 anos, de enfarte agudo Cemitério do Caju.
no miocárdio, em casa, em Bo- José Antônio Esquetine, 78
tafogo (Zona Sul). F^luminen- anos, de insuficiência cardiaca,.
se, desquitado, tinha dois fl- no Hospital São Sebastião, no
lhos. Foi sepultado ontem no Caju. Fluminense, solteiro,
morava em São Cristóvão (SuCemitério São João Batista.
Eugênio Ferreira da Rocha, 63 búrbio) e foi sepultado ontem
anos, de acidente vascular ce- no Cemitério do Caju.

Quadrilha tenta tirar
mulher da prisão mas
3 morrem em tiroteio
[
[
,
•
.
1
;
'
!
.
\
:
1
'
'
'
'.
i
:
'
\

SÃO PAULO — Cinco homens, armados de revólveres e
pistolas 7.65, invadiram ontem de madrugada o 12° Distrito Policial de
Pari, na Zona Leste da cidade, e tentaram libertar uma mulher condenada a seis anos de prisão por furto e tráfico de drogas. Avisada por um
agente, a Polícia Militar cercou a área, mas os bandidos fizeram uma
delegada e um escrivão como reféns e conseguiram fugir num Opala da
própria PM. Alguns metros adiante, porém, tiveram que parar o
carro e houve um tiroteio. Dois homens e uma mulher que estava
presa e também é integrante da quadrilha morreram e outros três
conseguiram fugir, inclusive o lider do bando, Carlos Alberto Araújo,
apontado também como o responsável por uma chacina em que
morreram cinco pessoas, há três meses, no Bairro da Lapa, na Zona
Oeste.
Os cinco bandidos chegaram ao distrito policial por volta das 5h,
num caminhão Mercedes-Benz, tipo baú, roubado. Ao entrar, dominaram a delegada Nair Silva de Castro Andrade, que estava de plantão, o
escrivão Eduardo Dias e dois investigadores. Em seguida, espancaram a
carcereira Roseli Aparecida Galvão, obrigando-a entregar as chaves do
xadrez onde se encontrava a mulher que foram buscar, Ivone Aparecido, que havia sido transferida para o 12° Distrito na última sexta-feira.
Depois de libertar Ivone, o bando foi encurralado no interior do
distrito pela Polícia Militar. Mais de 60 homens cercaram a delegacia,
onde houve um tiroteio, mas o grupo manteve a delegada e o escrivãfc
como reféns por cerca de 30 minutos. Depois, os bandidos fugiram
numa viatura da própria polícia. A poucos quarteirões da delegacia, na
Rua Santa Rita, próximo à Avenida Garcia, um dos bandidos perdeu o,
controle do carro e.quase bateu. A PM cercou o automóvel edeu início
ao tiroteio. Morreram no local três integrantes da quadrilha, dois
homens não identificados ainda e Silvana Cristino da Silva, a Pâmela.
Ivone foi recapturada.

64? ANIVERSÁRIO
A Diretoria e os funcionários de
À COLEGIAL ROUPAS S/A, convidam os seus amigos, clientes e fornecedores para assistirem à missa de
comemoração do seu 64° aniversário,
a celebrar-se às 10 horas do dia 10
(terça-feira) no altar-mor da Igreja de
S. Francisco de Paula no Largo de S.
Francisco.
Desde já, agradecem aos que comparecerem.

ARAGY MACIEL GAMARA
(MISSA DE 7° DIA)
família agradece as manifestações
de carinho recebidas por ocasião de seu
falecimento e convida para a Missa a ser
tSua
celebrada às 12:00 horas, dia 10 de
outubro, na Igreja de N. Senhora do Monte
do Carmo, na Rua 1 ° de Março.

ANTÔNIO CARLOS ZAIN
MISSA DE 7° DIA
família agradece as manifestações
de pesar e convida parentes e amigos
tApara a Missa de 7o Dia de seu querido
ZAIN a realizar-se no dia 11 de Outubro,
quarta-feira, às 8:30 hs., na Igreja N. S.
Fátima—Taquara —Jacarepaguá.
CEL R/1 INF

CARLOS ALBERTO BENITES
DE CARVALHO LIMA

t

A FAMÍLIA e os AMIGOS comunicam o seu falecimento
e convidam para a Missa de 7° Dia. na Igreja Santa Cruz
dos Militares, (rua 1o de Março c/ Ouvidor), à realizar
se amanhã. 3a-.feira. 10 de outubro, às 12 horas

CERES RIBEIRO GUILL
(MISSA DE 7° DIA)
famíliaíagradece!as manifestações de
ca
carinho recebidas por ocasião do seu
fal
falecimento
e convida para a Missa a ser
tA
celebrada às 19:00 horas do dia 10/10/
89. terça-feira, na Igreja Cristo Redentor, à
Rua das Laranjeiras. n° 519

JORNAL DO BRASIL

Polícia suspeita que Sales ficou em São Paulo
Abandonado — O depoimento da tradutora, que
decidiu ir à policia logo depois que o caso foi noticiado, no
início do mès de agosto, está sendo analisado como um dos
itens mais importantes para se chegar ao local do cativeiro de
Luiz Sales. O Fiat Fiorino branco usado pelo bando, comprado na Feira do Automóvel do Parque Anhembi, foi abandonado na Rua Dracena, no bairro de Jaguaré (Zona Oeste),
cerca de quatro horas depois do seqüestro. O dono de uma
indústria química contou que, na tarde de 31 de julho, viu
dois homens deixarem o carro na Rua Dracena e sairem a pé
até atingir a Avenida Marginal, depois de trancá-lo.
Quando o automóvel usado pelos seqüestradores foi encontrado pelo Grupo Anti-Seqücstro (GAS), nãó havia mais
como colher as impressões digitais. Várias crianças haviam
entrado no carro para brincar, o que acabou atrapalhando o
trabalho da polícia. Já o automóvel em que foi deixado o
dinheiro do resgate, também um Fiat branco, foi periciado e o
resultado deve ajudar na investigação. A policia colheu várias
impressões digitais e vai confrontá-las com dados sobre criminosos cadastrados no instituto de identificação. Até agora já
foram checados e descartados dezenas de suspeitos.
No inquérito instaurado no Departamento de Homicídios
e Proteção à Pessoa (DHPP), que corre sob sigilo, existem
poucas pistas que possam levar a polícia a identificar os
seqüestradores. A pedido da família, a policia ficou afastada

SÂO PAULO — A polícia paulista suspeita que o publicitário Luiz Sales, vítima de um dos mais longos seqüestros
do pais c libertado na quarta-feira passada com o pagamento
de USS 2,5 milhões pelo resgate, permaneceu os 65 dias de
cativeiro nas proximidades de São Paulo, na região da Rodovia Raposo Tavares, região oeste do estado. A suspeita
baseia-se no depoimento da tradutora Solange Marlincíi, 30
anos, que contou à policia ter visto na Raposo Tavares, no
sentido interior-capital, no dia 31 de julho, quando começou
o seqüestro, um Fiat Fiorino branco com as mesmas características do que foi usado pelos seqüestradores para raptar
Luiz Sales.
Segundo Solange Martineli, que mora na região do Butanta, na Zona Oeste da capital, e voltava em seu carro de
uma viagem ao interior, o Fiat Fiorino branco, amassado na
lateral esquerda dianteira, fechou seu automóvel na Raposo
Tavares, na esquina com a Rua Alvarenga. No dia do sequestro, o carro do bando bateu no Escort do publicitário, ao
abordá-lo na Praça Becthoven, no Alto de Pinheiros, e tambem deveria estar amassado. Solange não soube precisar
quantos homens havia no Fiat, mas se recorda de que a placa
tinha o número 9339 — o mesmo do Fiorino que pegou Sales,'
cujas letras eram QU — e que já haviam se passado cerca de
três horas do momento em que o publicitário foi seqüestrado,
no dia 31 de julho.
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I—I Mais de um milhão de pessoas participaram ontem
'—' da festa do Círio de Nazaré, em Belém,
que completou seu 197° aniversário. Apesar de alguns desmaios e de pessoas que se machucaram na tentativa de
chegar mais perto da imagem da santa, o clima era de
tranqüilidade. A procissão começou às 6h30 partindo da
Catedral, na Cidade Velha, e percorreu cinco quilôme-

tros até a Basílica em cinco horas e meia. Centenas de romeiros carregavam miniaturas de casas, barcos
e reproduções em cera de carnaúba de partes do corpo
humano. O arcebispo metropolitano de Belém, Dom
Alberto Ramos, que deixa o posto amanhã por ter
completado 75 anos, despediu-se dos fiéis em seu sermão. Não houve manifestações de políticos.

Justiça solta diretor
de colégio preso por
aumentar mensalidade

Fogo mata 2 crianças
e destrói 50 casas
no interior do Pará

CAMPO GRANDE — Por determinação da Corregedoria da Justiça Federal de São Paulo, foram liberados ontem o padre Adolfo Angel Sanchez y Sanchez, a freira
Aparecida Maria Marins e o professor Victor Hugo Bordignon, diretores dos colégios particulares Dom Bosco, Maria
Auxiliadora e Alexandre Fleming. Os três foram presos na
última sexta-feira pela Policia Federal por desobediência à
liminar judicial que fixou os reajustes de mensalidades escolares em até 200,38%. A ordem da corregedoria chegou às 2h30
da madrugada de ontem ao juiz da 3a Vara Federal de Mato
Grosso do Sul, Odilon de Oliveira, que se recusava a
arbitrar a fiança, estipulada em NCzS 37,640.
"Pagamos uma fiança alta, bem ao
estilo de traficantes do
tipo Mcio-Quilo e Escadinhd", protestou o padre Afonso de
Castro, um dos diretores do Colégio Dom Bosco, um dos
mais tradicionais de Campo Grande, ao explicar que o maior
problema para conseguir a liberdade imediata dos religiosos e
do professor, assim que chegou a ordem da corregedoria, foi
conseguir o dinheiro para pagar a fiança. "Os religiosos não
têm bens materiais e tivemos que recorrer aos pais dos alunos,
acordando meio Campo Grande na madrugada." O padre
Adolfo Angel Sanchez y Sanchez pagou a maior fiança: NCzS
14 mil.
Inspeção — A prisão do padre, da freira e do professor
foi determinada pelo juiz Odilon de Oliveira com base
no artigo 330 do Código Penal, após inspeção realizada pela
conselheira Ana Toledo, do Conselho Estadual de Educação,
à contabilidade dos colégios, quando ficou configurada a
desobediência ao limite legal para reajustes a partir de dezembro de 88. "Este é um índice arbitrário, porque ficou suprimido o dissídio dos professores, em agosto, que foi de
70%", reclamou o padre Guilherme Moralez, também diretor do Colégio Dom Bosco.
As escolas acusam a Comissão Esta-dual de Encargos
Educacionais (Cene), pertencente ao Conselho Estadual de
Educação, de ter realizado uma reunião extraordinária na
véspera da prisão dos religiosos e do professor, com a
ausência de dois técnicos em contabilidade,
quando foi ratificada a desobediência à liminar. "Foi o próprio secretário de
Educação do estado (ex-deputado Walter Pereira) quem
nos aconselhou a fazer acordos com os pais dos alunos ao
fixarmos os reajustes de setembro e .outubro", disse o
Castro. Para ele, as prisões são reflexo do
padre Afonso de "desconjuntura"
do pais: "Antes, foi o
de
chamou
que
confisco dos bois (Plano Cruzado, em 86), agora resolveram
prender diretores de escolas."

belém — Um incêndio que durou mais de seis
horas destruiu aproximadamente 50 casas sobre
palafitas, na localidade de Beiradão, município de
Mazagão, às margens do Rio Jari, na divisa entre o
Amapá e o Pará. A polícia informou que duas
crianças, de idades não definidas, foram carbonizadas e 10 adultos, com queimaduras de vários
graus, estão hospitalizadas no município de Monte
Dourado, do outro lado do rio, na Fundação do
Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp). O incêndio irrompeu por volta da meia-noite de ontem e
só foi debelado seis horas depois porque na localidade não existe Corpo de Bombeiros.
Esta é a segunda vez que Beiradão é parcialmente destruída pelo fogo. O primeiro foi há 10
anos e a população reconstruiu o lugar. Vivem no
povoado 20 mil pessoas em função dos pequenos
garimpos da região. Beiradão fica bem em frente à
sede do Projeto Jari, que ganhou a condição de
município sobre palafitas, margeando ruas e becos
cujo calçamento são pontes ligando as quadras
entre si. Não há esgoto nem água encanada.
O soldado Arimatéia Ribeiro de Souza, da Policia Militar, contou que durante o incêndio vários
presos fugiram da delegacia. O hospital local foi
totalmente destruído.
Até o final da tarde de ontem ainda era desçonhecida a causa do incêndio. Sabia-se apenas que o
fogo começou numa loja de material de construção
e se propagou pelas outras casas. A Polícia Federal
confirmou a versão de duas crianças morreram e
que cerca de 50 das 800 casas existentes na vila
foram queimadas.
Os desabrigados foram transferidos para Monte
Dourado pela brigada de incêndio de Companhia
Vale do Rio Jari, a maior produtora de caulim e
celulose da Amazônia. Todos foram levados em
pequenos barcos para o outro lado do rio, em
segurança.

ÂMALIA FERNANDEZ CONDE
(VIÚVA JOSÉ RAMON CONDE RIVAS)
MISSA DE 7° DIA
Ramon, Cecília, Luiz Paulo, Rizza, Vera, Sylvia,
Pedro, Mario, Vera, Marcelo, Maria de Los.Angeles. Marcos,.Maria Eliza, Mariza, Leonardo, Lúcia,
Cassiano, Bernardo, Joana, Marina, Rodrigo, Dora, Talita, Fernando, Nelson, Oscar Marina, Glauco, Gladio, filhos, noras, genro irmão, cunhada,
netos, bisnetos e sobrinhos, sensibilizados, agradecem as manifestações de conforto recebidas por
ocasião da perda da nossa querida AMÁLIA e
convidam os demais parentes e amigos para a
Missa de 7o Dia que será realizada no dia 10/10/
89, às 11:00 horas, na Igreja Nossa Senhora do
Carmo, Antiga Catedral, Rua 1 ° de Março, esquina
com Rua Sete de Setembro.

das negociações com o bando. A estratégia armada nos
instantes finais do pagamento de resgate — a colocação de
censores eletrônicos no Santana Quantum usado pelo irmão
do publicitário, Cláudio Sales — foi derrubada pelos sequestradores, com a orientação para troca de carro na altura do
Km 13 da Rodovia dos Imigrantes. Cláudio passou para o
Fiat deixado no local pelo bando e seguiu até as proximidades
do Km 14, onde desceu do carro e voltou a pé, até pegar
novamente seu automóvel.
Depoimentos — Esta semana, além de Luiz Sales, que
dará um novo depoimento sobre seu cativeiro, a polícia vai
ouvir também irmãos e amigos seus que tiveram participação
nas negociações com os seqüestradores. Esta lista inclui vários empresários de publicidade, para quem a mulher que
fazia os contatos transmitia orientações à família através de
telefonemas.
O diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, delegado Romeu Tuma, voltou a afirmar ontem que se a polícia
paulista necessitar, os federais poderão auxiliar nas investigações do caso. Tuma ressaltou, entretanto, que as investigaÇões estão sendo bem didigidas e que a polícia estadual tem
estrutura poara elucidar o caso. A prisão dos seqüestradores
está sendo considerada um ponto de honra para a policia.

Figurinista encontra
o assassino do irmão
após busca de 4 anos
SALVADOR — Após uma busca de quatro anos inintermptos e um gasto de mais de NCzS 200 mil, em cartazes e
viagens, a figurinista carioca Marli Queirós conseguiu localizâr na Penitenciária Lemos Brito, nesta capital, Jorge Santos
Guimarães Alves, 24 anos, que assassinou com dois tiros
seu irmão, Walter Queirós. O criminoso estava preso há dois
anos, só que com o nome falso de Ênio Collin, acusado de ter assassinado o modelo Ivan de Oliveira Frank.
Jorge Guimarães matou Walter Queirós, de quem era
amigo, em 1985, no Rio de Janeiro, para roubar o automóvel da vítima. Mas acabou batendo o carro ao deixar o
local do crime. Preso, foi levado para a 81a DP, tornando-se amigo do delegado Hélio Santana, que lhe concedia
privilégios especiais. Num dia de visita, ele fugiu, e, julgada à
revelia, foi condenado a 15 anos de prisão.
1 Como não percebia qualquer esforço da polícia para
localizar o assassino do irmão (ela chegou inclusive a procurar o então secretário de Segurança Pública do Rio, Nilo
Batista, que não a recebeu), Marli decidiu agir por conta
própria. Enviou cartazes com a foto de Jorge e seus dados
físicos para todas as delegacias e penitenciárias do país, solicitando informações a seu respeito. Toda pista que chegava
a ela era checada, o que a levou a fazer várias viagens ao
Paraná, a São Paulo, a Minas Gerais e uma ao Paraguai.
Finalmente, esta semana, um telefonema de um funcionario da Penitenciária Lemos Brito informou que um dos
prisioneiros poderia ser o assassino de Walter Queirós. Marli
fez ás malas e veio imediatamente a Salvador.
Sem-terra — O juiz da Ia Vara Cível de São Sebastião
de Caí, Paulo Roberto Lessa Franz, concedeu a reintegração
de posse à Agropecuária Capela, ocupada desde terça-feira
por 103 famílias de agricultores sem-terra do Rio Grande do
Sul. A propriedade, de 2.200 hectares, fica em Capela de
Santana, a 66 quilômetros de Porto Alegre, e foi desapropriada há um mês pelo Incra, que ainda não pediu a posse. Os
colonos, procedentes do Rincão de Ivaí, ainda nâo decidiram
se impetram mandado de segurança contra a medida judicial
ou se saem da área, que já começaram a lavrar.
Rebelião — Detentos da Penitenciária de Segurança
Máxima de Contagem, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, iniciaram ontem uma rebelião em protesto à
decisão da direção de suspender as visitas aos presos durante o final de semana. O conflito foi controlado pelo Batalhão
de Choque da PM, e o secretário de Justiça, Sidney Safe
Silveira, afirmou que não houve violência e a situação se
normalizou. Segundo a direção da penitenciária, a suspensão
de visitas foi decidida por causa da falta de funcionários.
Linchamento — O assaltante Étis Luz Rocha foi
retirado de um carro policial que o conduzia de Vitória da
Conquista (BA) à cidade de Brumado, apedrejado até a morte
e depois teve o seu corpo incinerado por um grupo de cerca de 70 motoristas de táxis, revoltados com o assassinato do
colega Vailton Barbosa, morto por Étis"e outros dois cúmplices durante um assalto no último dia 2. O criminoso, preso
depois de ter sido identificado por uma testemunha, iria
prestar depoimento em Brumado, onde respondia por outras
acusações. Os policiais disseram que não puderam conter os
linchadores.
Acidente — Seis pessoas, quatro da mesma família,
morreram num acidente na BR-101, perto do município de
Esplanada, a 160 quilômetros de Salvador. O Corcel II placa
UA 1121 dirigido por Lidio dos Santos chocou-se de
frente com a carreta placa QG 0938, conduzida por FranciscoChagas Santos. Morreram Lidio, sua mulher Edneide Santos
Souza, as filhas Lídia e Silvana e Vanda Jorge Bonfim Vigas e
Conceição dos Santos, que também viajavam no Corcel. Os
ocupantes da carreta nada sofreram.
Sem carteira — Três acidentes graves foram registrados pela Polícia Rodoviária de Minas Gerais neste final de
semana. Na estrada MG-10, perto da cidade de Jaboticatubas, o caminhão placa GG 4251, dirigido por Edilson
Moura da Silva, sem habilitação, capotou, provocando a
morte do passageiro Marcelo Elói dos Santos e ferimentos em
10 pessoas. Próximo ao município de Pequi, o Fiat PL 7522
bateu de frente contra o caminhão dirigido por Geraldo
Magela Marques. Além de Geraldo, morreu Idicéia Gonçalves Lobato, passageira do Fiat. No Vale do Aço, o choque
do Gol WX 7017 com uma carreta matou o motorista
Luis Celau Silva.

ANTÔNIO PAULO DE
MENEZES FILHO
(Menezes)

Maria Inês e suas filhas agradecem as
manifestações de apoio recebidas e convidam para a Missa de 30° Dia que será
celebrada em sua intenção, amanhã, dia
10/10 às 18 hs na Igreja São Domingos de
Gusmão, na rua José Higino. 120. Tijuca.

Avisos
Religiosos
e Fúnebres
Recebemos seu anúncio na Av.
Brasil. 500. De domingo â 6a alé
20:00h. aos sábados e feriados
17:00h. Tels: 585-4350 — 5854326 — 585-4356. Após esies
horários atendemos nos tels. 5854320 e 585-4476 ou no horário
comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS

Para outras informações,
consulte o seu

JORNAL DO BRASIL

WALTER WILLEMSENS HEILBORN
(FALECIMENTO)
W. HEILBORN, MARIA IGNEZ e FILHO,
MARIA TERESA e FILHOS, MARIA CHRISTINA e FlLHOS, CECÍLIA HEILBORN, FILHAS, GENROS e NETOS
comunicam o falecimento de seu querido FILHO, PAI,
tHENRIQUETA
AVÔ, IRMÃO e TIO e convidam os demais parentes e'
amigos para o sepultamento a realizar-se HOJE. às 10 00 horas.
saindo o féretro da capela Real Grandeza n° 8 para o Cemitério
São João Batista.

Ciência/Meio Ambiente

JORNAL DO BRASIL

Reflorestar áreas
íngremes soluciona
déficit de madeira

Animais silvestres serão
reproduzidos em cativeiro
Luciano Herbert
MOSSORÓ (RN) — A Escola Superior de
Agricultura de Mossoró (Esam), a 280 quilômetros
de Natal, está fazendo uma experiência pioneira no
Brasil, com o propósito de proporcionar a formação de planteis de animais silvestres regionais. Há
duas semanas foi criado o Centro de Multiplicação
de Animais Silvestres (Cemas), que ocupa uma área
de 20 hectares da escola. O Centro já conta com
de
emas,
manejo
de
unidades
cutias, mocos e preás, mas é seu objetivo trabalhar
também com capivaras (maior roedor do continente americano) e queixadas (porco-do-mato).
A idéia nasceu da determinação do professor
Benedito Vasconcelos Mendes de preservar a natureza, de modo que se possa utilizá-la racionalmente
em beneficio sócio-econômico dos nordcstinos.l A
Criação do Centro resultou de uma experiência
iniciada na Esam em 1984. Na primeira fase, os
pesquisadores procuraram desenvolver a tecnologia de criação desses animais em cativeiro.
Dominada a tecnologia, foi iniciada a segunda
fase da pesquisa. Ao todo, o centro dispõe de 700
animais. Como o maior número é de cutias, esse
animal foi o escolhido para iniciar a segunda etapa
do trabalho, que consiste em distribuir duas fêmeas
e um macho a pequenos produtores, credenciados
pelo Ibama, além de uma cartilha com os princípios
-
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básicos da criação. Ao final de um ano, os produtores devolvem áo Cemas o mesmo número de
animais.
"Também é nosso objetivo fornecer animais
para repovoamento de parques nacionais, reservas
ecológicas c biológicas, além de outras áreas de
preservação existentes no semi-árido nordestino,"
disse Benedito.
Além do repovoamento e da distribuição de
matrizes e reprodutores entre os pequenos produtores da região, o Cemas se propõe a promover a
seleção de animais visando a formação de planteis
das espécies criadas com base nas características
desejáveis à domesticação e fornecer lotes às universidades e outras instituições interessadas cm
pesquisar o assunto. Para o professor Benedito
Mendes, é importante adequar ambientes para facilitar a criação dos animais em cativeiro, levando em
consideração as condições ecológicas, sociais, econômicas e culturais do camponês nordestino.
As pesquisas da Esam têm apoio do CNPQ e do
BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).
Trata-se de um trabalho muito social, ecológico e
econômico, pois esses animais fornecem carne de
alto teor protéico e biológico a baixo custo e o
sertanejo já adquiriu o hábito de comer sua carne,
facilmente encontrada em todos os estados da região.
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Os sertanejos apreciam a carne do moco, que vão criar para comer

Distribuição começa com cutias
Os pesquisadores da Escola Superior de Agri
cultura de Mossoró (Essam) escolheram a cutia
para começar a fase do projeto em que serão
distribuídos animais a criadores para reprodução
por dois motivos: cutias são animais dóceis e
fáceis de criar e constituem maioria no Centro de
Multiplicação de Animais Silvestres (Cemas). A
cutia é um roedor de porte médio que alcança
até cinco quilos. E rústico, prolifero precoce e se
reproduz muito bem em cativeiro. Sua carne é
nutritiva e saborosa e a pele tem uso industrial.
A cutia, no entanto, tem duas particularidades
que devem ser levadas em conta pelos criadores.
Os filhotes machos devem ser separados dos pais
para que não sejam mortos. Também é preciso deixar nas gaiolas pedaços de madeira dura,
para que possam roer, impedindo o crescimento
exagerado dos dentes.

A ema, outro animal que será distribuído a
criadores, é a maior ave do continente americano.
Chega a pesar 40 quilos. Produz carne, ovos, pena
e pele de alto valor econômico. Adapta-se bem
ás condições de seca.
O moco é típico das caatingas do semi-árido,
nordestino. Só existe nas regiões rochosas. Ê
tipicamente um animal brasileiro. Pequeno roedor, tem sua carne apreciada pelos sertanejos,
especialmente durante a seca. Chega a pesar um
quilo.
O preá também é um pequeno roedor, menor
que o moco (pesa 400 gramas). È muito consumido pelos sertanejos e sâo comercializados nas
feiras livres das pequenas cidades em mantas
de dez animais salgados e secos ao sol. A casne é
nutritiva e de fácil digestão. É facilmente criado
em cativeiro. (L.H.)

BID poderá financiar um
plano de ocupação do Acre
RIO BRANCO — O
governador do Acre, Fia_B^1
viano Melo, voltou na semana passada dos Estados
Unidos com a certeza de j?w9
> ___8__N&
ter aberto as portas do i
Banco Interamericano de |
Desenvolvimento (BID),
para financiar projetos no
estado. O segredo foi um
discurso provocativo que
fez aos conselheiros do Comitê de Meio Ambiente e o
Flaviano Melo
debate que travou com representantes de poderosas entidades ambientalistas
que estão de olho no Acre, acompanhando de perto
o que acontece neste lado da Amazônia Ocidental.
"O caminho è este. É bom
para o Acre, é bom
para o Brasil, é bom para o Banco. Vou dizer ao
presidente Sarney que vocês têm agora um trunfo
nas mãos", foi o comentário que o pt ernador diz
ter ouvido do presidente do BID, o uruguaio EnriIglesias, que o recebeu com uma cópia do
3ue
iscurso sobre a mesa.
O governo brasileiro parece ter recebido o recado. Esta semana chega a Rio Branco o diplomata
Clodoaldo Hugheney, chefe da Secretaria para Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, para transformar as propostas apresentadas
pelo governador Flaviano Melo em projetos a serem encaminhados ao BID. O ministro Clodoaldo
Hugheney estava em Washington, no dia 21 de
setembro, quando o governador do Acre foi ao
BID. As propostas apresentadas pelo governador

W

englobam vários projetos nas áreas de educação,
saúde e saneamento, transporte fluvial e energia,
tendo como pano de fundo a preservação ambientai e a ocupação racional do estado. O valor global
é de 57 milhões de dólares.
Invocando a memória de Chico Mendes, o
qual, segundo o governador, resumia numa só
luta os dois grandes problemas do Acre — o
fundiário e o ecológico —, Flaviano Melo começou seu discurso no BID com uma contradição:
de um lado está o que o mundo desenvolvido quer
para o Acre e a Amazônia; de outro, a maneira
como os acreanos projetam o seu futuro. Mais
adiante em seu discurso foi mais incisivo, perguntando se a atenção internacional e nacional sobre
o Acre com a morte de Chico Mendes pode
efetivamente ajudar ou se será mais um modismo
colonialista e inútil.
Flaviano Melo disse aos conselheiros do BID
que concorda que a ocupação da Amazônia pela
pecuária deva ser reavaliada. Mas, ao mesmo tempo, acrescentou, é preciso reconhecer que o governo brasileiro não tem sido capaz de criar opções de
investimentos rentáveis para os pecuaristas. Para
tanto, segundo ele, é necessário investir na pesquisa
e repensar inclusive a lógica do mercado internacional, não visando apenas o lucro, mas encarando
os cuidados ambientais como investimento.
Após seu discurso aos conselheiros do Comitê
do Meio Ambiente, o governador Flaviano Melo
reuniu-se com representantes de algumas entidades
ambientalistas norte-americanas, como a National
Wildlife Federation, que tem 6 milhões de sócios, e
o Envirommental Defense Fund.

Pacote inclui transporte fluvial
Propondo-se a fazer do Acre um modelo econõmico de desenvolvimento agroflorestal, o governador Flaviano Melo deixou no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) um minucioso plano
de ocupação territorial do estado, com 130 páginas.
Na realidade, è um pacote de pequenos e médios
projetos em vários setores. Segundo o governador,
são projetos simples e, portanto, exeqüíveis, mas de
grande utilidade para o estado.
Exemplo de uma desses projetos é o de transporte fluvial: com base na geografia do estado e seu
estágio atual de ocupação, o governo do Acre acha
ser possível construir apenas uma grande rodovia,
que corta o estado de ponta a ponta, passando no
limite com o estado do Amazonas, onde estão

localizadas as principais cidades acreanas. Essa rodovia seria a BR-364, que liga o Acre ao
Centro-Sul do país, passa por Rio Branco, a capital, segue até Cruzeiro do Sul e de lá se interligaria
com o Peru, indo até o Pacifico.
Dás sedes dos municípios localizados ao longo
dessa rodovia (Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauca e Cruzeiro do Sul), o
transporte para o interior do estado seria feito
através dos rios da região. Nessas cidades, seriam
construídos portos e embarcadouros para facilitar
o acesso de barcos adaptados aos rios locais. O
prazo para a execução do projeto é de dois anos e
os recursos previstos somam 22,7 milhões de dólares.

CURITIBA -— Fazer pequenos reflorcstamentos cm propriedades agrícolas pode ser a
saída para o déficit de 240 milhões de metros
cúbicos por ano de madeira para uso industrial c
doméstico. A idéia, que tem ganhado força
entre os engenheiros florestais, foi defendida ontem em Curitiba pelo pesquisador Paulo Macedo,
que apresentou um trabalho sobrçreflorestamento em áreas Íngremes no Io Encontro Brasileiro
de Planejamento Florestal promovido pela Embrapa no final da semana passada.
Macedo descreveu experiência da Companhia
Agroflorestal Santa Bárbara, uma subsidiaria da
Belgo-Mineira, que produz madeira energética
para a siderúrgica. Apesar de já ter 160 mil
hectares de reflorestamentos em Minas Gerais,
Espírito Santo e Bahia, a Belgo-Mineira é deficitária em carvão vegetal e por isso iniciou um programa de incentivos a pequenos proprietários
rurais que possuam terrenos muito íngremes e,
portanto, impróprios para a agricultura. Em seis
meses, 160 pequenos proprietários juntaram-se
"Esses
ao programa para plantar eucaliptos.
agriculturas não tinham outra opção para as
áreas íngremes e agora lucram com elas", explicou. Paulo Macedo diz que, desde que haja orientação técnica, todo produtor pode implantar um
reflorestamento em áreas íngremes, até com de"Além disso, o
clive superior a 45 graus.
plantio
de árvores em áreas acidentadas protege o solo,
impedindo que a chuva atinja diretamente a terra,
favorecendo a infiltração de água e evitando a
erosão", afirmou.
Para'o chefe do Centro Nacional de Pesquisa
de Florestas da Embrapa (CNPF-Embrapa), Lu-.
ciano Lisbão Júnior, como a atividade florestal
não deve competir com a produção de alimento e não é muito rendosa a curto prazo, a
melhor saída para suprir o défict de madeira é
mostrar ao pequeno produtor rural que ele pode
obter vantagens do reflorestamento em áreas acidentadas. "Se forem criadas alternativas para
suprir o déficit, os consumidores de madeira pararão de avançar sobre as matas nativas", pondera o pesquisador.
Como os reflorestamentos só têm retorno financeiro a longo prazo, lembra Lisbão, só invéstem em plantio de árvores no Brasil as empresas
"E
que utilizam madeira como matéria-prima.
mesmo entre estas o consumo é muitas vezes
maior do que a produção", informa. "Repor, as
florestas em propriedades rurais aproveitando
áreas impróprias para a agricultura é o meio
mais viável de se obter retorno ecológico", ensina.
É que, de acordo com o pesquisador do
CNPF-Embrapa, instalado em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, pequenas áreas
com árvores servem como quebra-vento, protegem o gado do calor e do frio que fazem os
animais perderem peso e protegem os mananciais. "Lentamente o agricultor vai descobrindo
que a pequena área que ele deixa de cultivar para
plantar árvores apresenta o mesmo retorno econômico", conta Lisbão.
I Dentro de pouco tempo, todas as florestas nacionais do pais, num total de 20
milhões de hectares, deverão passar às institoições de pesquisas científicas, segundo o
presidente do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), Fernando César Mesquita. Ele assinou um convênio com o museu paraense Emílio Goeldi, cedendo 30 mil hectares da Floresta Nacional de Cuxiunã, no Pará, onde será
instalada até o final do próximo ano uma
estação de pesquisas. Mesquita disse que é
contra o "latifúndio" do Ibama e que a
filosofia do órgão atualmente é abrir as unidades de preservação à comunidade científica,
para que o pais conheça finalmente o potenciai de cada uma dessas áreas.
I

Venda de material
radiativo preocupa
nos Estados Unidos
WASHINGTON — O Departamento de
Energia dos Estados Unidos discretamente vendeu a Alemanha Ocidental USS 20 milhões em
césio e estrôncio altamente radioativos e está
preparando o transporte do material dojjorto de
Hanford, no estado de Washington, no Oceano
Pacífico, através Canal do Panamá e Oceano
Atlântico para chegar à Alemanha.
Será a primeira exportação de resíduo nuclear
em larga escala e os membros da organização
ecopacifista Greenpeace já anunciaram que vão
tentar bloqueá-la.'O governo alemão fez um contrato, em 1984, para comprar 9,5 toneladas de
resíduo resultante da fabricação de armas nucleares para testar o depósito permanente de lixo
atômico do país, nas minas de sal de Gorleben, na
fronteira com a Alemanha Oriental.
A carga, que emite duas vezes mais raios
gama do que o lixo nuclear de reatores comerciais, já foi processada pelo Departamento de
Energia, em Hanford, e encerrada em tubos de vidro de um metro de comprimento, com 300 quilos, cada. O material será acondicionado em contêineres e entregue a uma companhia
transportadora privada alemã em Hanford.
. Os planos iniciais previam que o primeiro dos
três carregamentos seria feito no atual outono
americano, mas as autoridades do Departamento
de Energia e dos estados de Oregon e Washington
anunciaram que os preparativos necessários só
serão concluídos na próxima primavera. O lixo
nuclear será transportado em caminhões através
da rodovia Interestadual 84 até o porto de Portland. Autoridades dos estados de Washington e
Oregon disseram que só vão aprovar o transporte do lixo se todas as precauções forem tomadas.
Dan Silver, assistente do governador do estado de Washington, Booth Gardner, disse que o
de aprovação ainda está no começo.
processo
"Vamos examinar toda a documentação, faremos audiências públicas e todos precisarão estar
satisfeitos quanto aos procedimentos de segurança antes que o transporte seja feito", disse Silver.
A Alemanha comprou o material processado
para usá-lo como fonte de calor, simulando o
resíduo radioativo gerado por suas próprias usinas nucleares. Embora o acordo de venda entre Estados Unidos e Alemanha tenha sido concluido há cinco anos, o Departamento de Energia
só recentemente entrou em contato com as autoridades dos estados por onde vai passar o lixo.
Várias opções de transporte foram consideradas,
inclusive a de levar o líxo em barcaças, através do
Rio Columbia. ou por trem. O transporte por
caminhões foi escolhido por ser o mais seguro.
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Astronomia e Astronáutica
A exploração de Júpiter
Ronaldo Rogério
de Freitas Mourão
desde 1977, a missão GaliPlanejada
leu, assim designada cm homenagem ao astrônomo italiano Galileu Galilei (1564—1642), descobridor dos quatro
maiores satélites de Júpiter, foi originalmente denominada JOP — Júpiter Orbiter Probe (Júpiter — orbitador — sonda).
A nave projetada para esta missão —
o mais complexo c sofisticado dos veículos espaciais desenvolvidos pela Nasa para a exploração do Sistema Solar exterior
— pesa 2.355kg, e foi redesenhada diversas vezes, o que provocou um atraso
considerável em seu lançamento, pois deveria atingir Júpiter em 1988. De fato,
apesar de ter sido considerado, desde o
início, como uma missão planetária de
grande prioridade, o projeto Galileu foi
atrasado por motivos técnicos e orçamentários de toda natureza.
No inicio, a missão Galileu foi desenvolvida para ser lançada por um foguete
de combustível sólido, com três estágios
Upper Stage, atualmente denominado
Inertial Upper Stage (IUS). No começo
dos anos 80, o Congresso dos EUA propôs que o foguete de três estágios fosse
substituído por um foguete Centauro,
com combustível líquido, modificado para ser transportado pela lançadeira espaciai, que o colocaria em órbita terrestre,
de onde seria lançada a Júpiter. Desse
modo, seria possível reduzir de seis para
dois anos a viagem. Tal alteração no programa causou o primeiro atraso no projeto. Seguiu—se o cancelamento do Centauro, em favor de um foguete IUS de
dois estágios. Por volta de 1982, voltou—
se à proposta anterior. Decidiu—se que a
Galileu seria lançada cm março de 1984
por uma lançadeira espacial que deveria
coloca—Ia em órbita terrestre baixa, a
partir da qual um foguete Centauro iria
impulsionar a sonda em direção a Júpiter. Assim, a viagem, que levaria mais de
quatro anos, seria reduzida a somente
1200 dias (3,2 anos), ou seja, Galileu
atingiria Júpiter em julho de 1987. Por
outro lado, se o foguete IUS fosse utilizado, a sonda seria colocada em uma órbita
elíptica extremamente alongada. No ponto mais próximo, a sonda passaria a 200
quilômetros da Terra. Tal trajetória lhe
permitiria adquirir, utilizando o campo
gravitacional terrestre, energia suficiente
para atingir Júpiter em 1990.
O módulo de descida de 355kg deveria separar—se 100 dias antes de Galileu
atingir Júpiter, penetrando na atmosfera
do planeja, no hemisfério iluminado pelo
Sol, com a velocidade de 160 mil quilometros por hora. Uma vez realizada a
entrada na alta atmosfera jupiteriana, o
módulo esférico largaria seu envoltório
aerodinâmico e sua proteção química,
para abrir um conjunto de pára—quedas
destinados a frear sua descida. Ao atravessar a atmosfera, os instrumentos da
sonda mediriam a sua estrutura, composição, nuvens, distribuição vertical de
energia, abundância de hélio, as emissões
caloríficas e radioelétricas oriundas do
planeta, os fluxos de partículas energéticas. Espera—se que essa sonda sobreviva
uma hora, durante a descida, antes de ser

A nave Galileu pesa 2.355 kg
destruída pela enorme pressão atmosférica reinante. Durante esse intervalo de tempo, as informações dos instrumentos
serão transmitidas por rádio ao orbita- ;
dor, que as reenviará à Terra.
O orbitador, com auxílio dos retrofoguetes de origem alemã, entrará em uma ¦•
órbita elíptica muito alongada de 200 mil
a 15 milhões de quilômetros.
¦
Após uma série de dificuldades orça- "
mentárias, quando estava previsto o seu
lançamento para 21 de maio de 1986, na
Challenger (STS 61—G), sobreveio o aci"
dente com essa lançadeira espacial, em 28
de janeiro de 1986. Em conseqüência, a
Nasa vetou o transporte do foguete Centauro no interior da lançadeira espacial,
pois seu combustível — o hidrogênio
líquido — no caso de um acidente análogo provocaria uma explosão capaz de
destruir a integridade do reator nuclear
da Galileu, dispersando o plutônio e causando uma contaminação radiativa
jamais imaginada.
A solução será transportar a nave
Galileu no compartimento de carga da l
lançadeira espacial Atlantis, em 8 de outubro de 1989, quando então será coloca- .
da em órbita terrestre. Uma vez no espaço, um foguete IUS, menos potente (no
caso de um acidente, a explosão do tan- .
que da lançadeira não será suficiente para
detonar o combustível sólido do IUS), <.
impulsionará a nave em órbita mais lon- ga, que aproveitará a gravidade de Vênus"
e da Terra. Numa manobra VEEGA —
Venus Earth Earth Gravity Assist (Aju-"
da gravitacional Vênus—Terra—Terra),
a sonda Galileu sairá em 12 de outubro
de 1989 da órbita terrestre para sobre-"
voar Vênus uma vez, em fevereiro de _
1990, e a Terra duas vezes, em dezembro de 1990 (3600km de distância) e em de- ¦
zembro de 1992 (300km de distância), realizando três órbitas através do Sistema '
Solar, com o objetivo de ganhar energia
suficiente para atingir Júpiter em 1995.
Durante esta longa viagem, Galileu irá
efetuar investigações sobre os asteróides -Gaspar e Ida, bem como obter novas ""
imagens e dados sobre Vênus e a face
«
oculta da Lua.
Essa missão conjunta dos EUA com .;
a Alemanha Ocidental, que teve seu custo "
estimado em 630 milhões de dólares, em
1983, atualmente está orçado em 1,3 bi-~
lhão de dólares.

Projeto do Ibama pretenda
melhorar imagem do Brasil
BRASÍLIA — A preocupação com a
imagem do Brasil no exterior levou o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a elaborar seu primeiro Plano de Comunicação
Social, um documento de 64 páginas, que
propõe a convocação de todos os organismos brasileiros no exterior, de embaixadas a
agências do Banco do Brasil, a atuarem na
divulgação de informações sobre o meio
ambiente no Brasil. Para financiar esse trabalho, o projeto propõe a criação de uma
taxa de 0,1% sobre as exportações e operações de bancos brasileiros no exterior.
Com os recursos daí provenientes, seriam produzidos livros, vídeos, filmes e revistas em quadrinhos. A proposta está sendo
discutida pela Assessoria de Comunicação
Social do Ibama e três agências de publicidade — Salles Interamericana, ADAG Serviços de Publicidade e Oficina de Comunicações, escolhidas em licitação para prestar
serviços ao Instituto.
"Nossa imagem está muito ruim no exterior e precisamos de uma assessoria interna-

cional para mostrar o que está acontecendo
de fato no país", avalia o presidente do
Ibama, Fernando César Mesquita. Um àssessor do Itamarati, que ainda não teve acésso ao documento, afirma que as embaixadas brasileiras no exterior podem usar suas
estruturas para desfazer a "imagem caricatíúral de que queimamos a Amazônia".
O programa prevê a realização de pesquisas de opinião encomendadas a universicfcdes e institutos de pesquisas, e grandes campanhas, durante épocas como a Semana do
Meio Ambiente e Semana da Árvore, e fio
período de junho a setembro, quando a terra
é preparada para o plantio e os riscos
de queimadas e desmatamentos são maiores.
As embaixadas brasileiras, as agências do
Banco do Brasil, os escritórios da Embratur.
as câmaras de comércio, os escritórios da
Varig e a Fundação Riocine terão, segundo
o projeto, o papel de abastecer os países âe
informações sobre o meio ambiente brasileiro, junto às editorias de Meio Ambiente
dos jornais e emissoras de TV do exterior. -
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Droga é esperança para gordos e magros

Sorala
*"—'
PfleniiicnrWne ingleses
inol,....»,, descobriram
^.^.I^m „~„
——
Nádla
Pesquisadores
uma
descoberta do processo de inibição do apedroga que atua diretamente na região do
tite, os cientistas logo poderão descobrir cocérebro que controla a fome, o hipotálamo,
mo estimular o inverso, ou seja, a supressão
bloqueando a ação da colecistoquinina, ou
da fome.
CCK, um hormônio capaz de estimular e
Para inibir a fome existem hoje no merinibir o apetite. O remédio poderá ser muito
Á\ ^rjJL| V
cado inúmeros moderadores de apetite,
X^fn^^rÁJ^^jS Aumento do apottto
importante no combate à perda de peso
que
"''?WÍr/i\
provocam efeitos bastante negativos ao orprovocada pelo câncer, anorexia nervosa c
»jfi^»
Diminuição do apetite
ri/ l. 2/ fl\£>\
outras doenças que emagrecem. Pertence à
ganismo. A maioria desses remédios são feitos à base de anfetaminas, substâncias derifamília da benzodiazepina, substância que
vadas da adrenalina, um excitante natural
entra na composição de tranqüilizantes e
Hipotálamo
do corpo, explica o endocrinologista Ro\
^os. ^*J_*3k
pílulas para dormir. E abre a perspectiva de
«Z*"4"""
^¦^jvg»0
que os cientistas façam o caminho contrário
geno Correia Olivçira, do Hospital Samari— encontrar uma droga
tano, rio Rio. A diferença desses medicapara inibir o apetite, sem os sérios efeitos colaterais dos modementos e da droga descoberta pelos ingleses
radores de apetite atualmente existentes.
é que os primeiros atuam nos mensageiros
X?\ R«««nfa 1 \
O CCK foi isolado pela primeira vez
do
controle do apetite (no caso, os neuro\j ilimentai 7
em 1927. É um hormônio secretado por
transmissores),
enquanto a última age direio
corpo
l
\
células do intestino delgado, que estimula a
tamente no destinatário do processo (o cenliberação de enzimas digestivas do pâncreas
tro da fome, no hipotálamo).
e também da bílis, produzida na vesícula
O princípio de ação dos moderadores
biliar. No tubo digestivo, o CCK promove a
Quando aa reaorvaa do alimentou no organismo ficam baixas, o tubo
foi criado a partir de um processo biodlrjostivo anvla «ourotrcnsmlanoroa para o hipotálamo, fazendo-o liberar o
digestão.
hormônio CCK, ettlmulador da tomo. Depois quo a paaaom como o fica
lógico, conhecido como preparação para briPor muito tempo os cientistas discutiram
nadada, recoptoroa Itiataíadoa tombam no hipotálamo ao ligam ao CCK,
i'a.
se o CCK inibia o apetite atuando diretaQuando uma pessoa fica muito nervosa,
doaattvando-o para Inibir o apottto.
"
o corpo descarrega uma grande quantidade
mente no cérebro ou através dos seus efeitos
de adrenalina na circulação. O sistema nerno sistema digestivo. As primeiras suspeitas
voso se altera e, indiretamente, a descarga de
Dourish, o coordenador da pesquisa, que se
de que o CCK atuava mesmo nos centros
Em laboratório, a droga descoberta
pelos
desenrola nos laboratórios da Merck Sharpe
cerebrais da fome se confirmaram em 1973,
adrenalina — via neurotransmissores — acaingleses se liga primeiro aos receptores do
ba agindo no hipotálamo, bloqueando o
& Dome, em Harlow, Inglaterra. Os hormôquando alguns cientistas observaram que
CCK, impedindo a desativação do hormônios promovem a sensação da fome, estimudoses do hormônio injetadas no cérebro de
centro da fome. É por isso que indivíduos em
nio e por conseqüência a inibição do apetite.
ratos deixava os animais saciados. A desçolando o apetite. Assim que organismo é reaestado de grande excitação perdem totalAs experiências foram feitas com espécies de
bastecido — isto é, quando a pessoa come —
berta dos ingleses leva a crer que o hormônio
mente o apetite, lembra o médico. Os moderatos que normalmente só comem durante
os neurotransmissores entram novamente
que desempenha o principal papel no conradores agem de forma semelhante à adrena40 minutos por dia. Os animais que recetrole do apetite é mesmo o CCK.
em ação. Levam ao cérebro mensagens
beram injeções da droga logo após sua
lina, excitando o indivíduo e suprimindo a
que
estimulam a liberação do CCK e de seus
Quando as reservas alimentares do corpo
única refeição continuaram a comer durante
fome. É também' por isso que os médicos
receptores no centro da fome localizado no
ficam muito baixas, mensagens enviadas ao
o resto do dia. Comeram muito mais do que
geralmente desaconselham o uso desses mecérebro pelo tubo digestivo através de neuhipotálamo. Ao se ligarem ao CCK, os reos animais que receberam uma injeção de
dicamentos, que mantêm a pessoa permarotransmissores estimulam a liberação de
ceptores desativam o hormônio e inibem o
placebo (droga sem efeito químico), contou
nentemente excitada — isto é, preparada pahormônios no hipotálamo, explica Colin T.
apetite.
Dourish. Segundo o pesquisador, através da
ra briga.
m.....ím... Brasília — José Varella
Nádla Sorala
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Parte com
má circulação

Parta mala

comprometida

1 — Dia 6 de setembro. Bruna chega ao hospital. O
quadro 6 grave: sua perna
direita está Inchada, sem
circulação sangüínea, com
a musculatura esmagada,
após 10 horas sob as (erragens do avião. Há risco de
amputação da perna abaixo
do joelho.
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Perto mala
comprometida

2 — No mesmo dia, os medicos tazem uma faclotomla
— abertura para restabelecer a circulação. Sao duas
incisões de 7cm e locm de
comprimento por 1 cm de
profundidade. O sangue volta a circular. O risco de amputação se reduz ao antepô
e dedos.

Ãreaa de nscroco em
volta das Incisões
(local a serenxertado)
3 — Dia 3 de outubro. N8o
há mais mais risco de amputaçao. Amanha, uma cirurgia plástica vai enxertar
pele tirada da coxa da menina para ser nas áreas necrosadas em torno das inclsões. Dentro de trôs
semanas, o mesmo será leito no antepô.
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Bruna , cuja perna foi esmagada por ferragens do Boeing
que caiu no Xingu, receberá enxerto de pele tirada de sua coxa

Enxerto completa salvação da perna de Bruna

RRAQilTA — Ao
An chegar
r-honor às
Ac 7h30min
nhir\ms*
BRASÍLIA
do dia 6 de setembro à Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital de Base de Brasília, a menina Bruna Lorena, de três anos, uma
das vítimas do acidente com o Boeing 737 da
Varig que caiu no Xingu no começo daquele
mês, apresentava um quadro grave: após permanecer dez horas esmagada entre ás ferragens, sua perna direita estava inchada e não
permitia a circulação do sangue abaixo do
joelho. O Brasil inteiro acompanhou a corrida
contra o tempo para salvar a perna do
risco de amputação — definitivamente afastado na semana passada. Uma cirurgia de duas
horas realizada no mesmo dia da internação,
abrindo duas incisões na perna, irrigou o
membro
" "O e evitou a amputação.
caso de Bruna foi agravado pela
demora nos primeiros socorros", diz o médico
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».
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Múcio LopesJ_da Fonseca,
responsável pelo
tratamento de Bruna no Hospital de Base. Os
primeiros passos tomados para salvar a perna
da menina, internada no Hospital de Base 28
dias, foram uma arteriografia (pulsão da arteria femural) e uma faciotomia (abertura da
perna para descomprimir a circulação), com a
abertura de duas incisões - de dez e sete
centímetros, que permanecem abertas para
a irrigação da perna. "Foi uma cirurgia
simples, mas delicada", diz o cirurgião
co Edison Carlos Mota, que amanhã plástifará a
primeira de duas cirurgias para enxertar pele
na área necrosada da perna de Bruna.
As incisões abertas serão cobertas amanhã
com pele retirada da coxa direita da
própria
"A
Bruna para evitar o risco de rejeição.
cicatrização normal faria uma nova compressão na perna", explica Edison Mota. Além

Do feisturi para o pape
'Artista

médico9
registra cirurgia
com ilustrações

Cilene Pereira
SÃO PAULO — Um toque de genialidade está dando cores novas ás cirurgias pioneiras e mais sofisticadas realizadas
no país: são os lápis e pincéis manejados
com maestria pelo desenhista José Falcetti,
de 40 anos, o único artista médico do Brasil, que há 13 anos empresta seu talento
para imortalizar no papel cada passo das
empreitadas mais avançadas dos médicos
brasileiros. Foi através do trabalho de
Falcetti, por exemplo, que nomes como o
cirurgião Adib Jatene e José Pedro da Silva
— o primeiro a realizar um transplante
duplo de coração-pulmão no país —
puderam ver as várias etapas de técnicas cirúrgicas que criaram desenhadas com
perfeição
e impressas em algumas das mais conceituadas revistas especializadas nacionais e
estrangeiras.
O trabalho desenvolvido por Falcetti é árduo e exige, no manejo dos
pincéis, quase a mesma habilidade e técnica usadas pelos médicos no manejo de
seus bisturis. "Tenho que passar para o
papel tudo aquilo que o médico vê durante
a cirurgia, mesmo que o local examinado
seja microscópico", tenta resumir o desenhista, um ex-escriturário hoje elevado ao
posto de diretor de artes médicas do renomado Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). É um cargo extra-oficial
que
conseguiu com o sucesso do seu trabalho entre os médicos do HC e de outros
hospitais.
Fechado numa pequena sala repleta
de ilustrações. Falcetti passa seus dias
traduzindo numa linguagem gráfica tudo o
que viu e ouviu dos médicos que o procu-

ram em busca de ajuda para desenhos a
serem usados em aulas, publicações em
revistas e em livros. Tudo é feito com muita
paciência e uma boa dose de atenção e
esperteza. Afinal, quase sempre cada novo
pedido recebido por Falcetti se refere a
cirurgias ou técnicas pioneiras,
Para deixar seus desenhos com a mais
exata perfeição, Falcetti lança mão de livros de anatomia, fotos e relatos dos
pró"Estudo
muito o assunto e
prios médicos.
ouço com atenção a descrição dos medicos", conta o desenhista, para quem a explicação dos médicos sobre as etapas da
cirurgia a ser ilustrada é o fator mais imo sucesso de seu trabalho.
portante
"Tenho para
que entender direito o que eles
dizem, porque só assim conseguirei transferir para o papel", explica.
Nos primeiros trabalhos que fez, entretanto, Falcetti teve que assistir ao vivo
as operações que teria que desenhar, passando por cima do mal-estar típico de estudantes principiantes ou leigos que nunca
"No
começo, era
pisaram em hospitais.
bastante difícil olhar aquito tudo", lembra
o desenhista, que passou seus três primeiros anos de artista ilustrando neurocirur
gias.
Hoje, Falcetti contabiliza com orgulho cerca de duas mil ilustrações, feitas, segundo ele, pára quase todas as
áreas clínicas da medicina. Em seu gordo
currículo estão ilustrações como a que descreveu, passo a passo, a técnica pioneira
para transplante de fígado intervivos reaüzada pela primeira vez pelo cirurgião Silva
no Raia, do Instituto do Fígado do HC da
USP, em dezembro do ano passado. Outra
célebre atuação lembrada com carinho
por Falcetti foram os seus desenhos feitos
para a descrição das cirurgias de trunco
(anomalias genéticas nas artérias e veias
pulmonares) comandadas pelo renomado
cirurgião Adib Jatene.

disso, uma cicatrização que levaria até quatro
meses ocorrerá em dez dias, diminuindo os
riscos de infecção. Ainda amanhã as feridas
na planta do pé de Bruna — uma área necrosada no antepé terá de ser removida para não
servir de fonte de nutrição para bactérias —
serão limpas, para uma nova cirurgia dentro
de três semanas, com novo enxerto na região.
A pele enxertada apresentará uma coloração
mais escura. As áreas mais afetadas — o
antepé e o dedo menor — são exatamente as
jque foram menos irrigadas pelas artérias, por
isso necrosaram. A cirurgia em Bruna não
será estética, lembra o médico, mas reparadora. "Ela vai poder caminhar normalmente, mas não vai pisar normalmente com os
dois pés. Certamente não será uma esportista,
é até possível que manque, mas as áreas de

apoio do pé (calcanhar e antepé) foram preservadas", diz Edison Mota. A atrofia já
está sendo submetida a fisioterapia.
Bruna tem se comportado bem nas trocas
de curativo, mas, segundo sua mãe Marinês
Araújo Coimbra, 25 anos, que ajudou a manter Bruna viva antes e depois do acidente, ela
tem crises ocasionais de nervosismo, quando
chora sem motivo aparente e se torna agressiva. "Ela se recusa a lembrar o acidente, fingindo que não entende'' conta Marinês. No
quarto 707 do hospital Regional da Asa Norte, onde está internada desde o dia 3, Bruna
especialmente o Xou
passa o dia vendo TV
da Xuxa — e brincando com quebra-cabecas, bonecas e bichos de pelúcia que lotam
seu quarto. "Foi um milagre médico salvarem
a perna da minha filha" emociona-se Marinês.
Sao Paulo — Fotos de Zaca Feitosa
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Fígado de doador, já suturado, é um dos 2 mil desenhos
A agenda de Falcetti anda cada vez
mais lotada. Aliás, a procura
pelos serviços
especializados do artista médico cresce na
mesma proporção em que surgem novidades tecnológicas capazes de registrar fotográfica e microscopicamente o desenvolvimento das cirurgias. Sem modéstia,.
Falcetti tem resposta na
ponta da língua
"Mesmo
para o paradoxo:
um fotografia
bem tirada nâo consegue identificar com
clareza o local operado e explicar as técnicas utilizadas", diz. E é justamente
por
desempenhar um trabalho tão delicado e
especial quanto o de um ouvires
que Falcetti só desenha se pagarem o que ele esti"Estou
valorizando o que
pula como justo.
faço", explica. O preço de cada ilustração,
dependendo do grau de dificuldade, varia
de NCzS 3.500.0Ò" a NCzS 4.000.00. Falcetti cobra por hora (é o preço da ilustração
ou da hora?), e leva, em média,
quatro
dias para terminar uma ilustração.
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Falcetti tem agenda lotada

Consultório
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Riscos da anestesia

Um dos fantasmas que
assombram quem vai se
submeter a uma cirurgia é a
anestesia. Quais são realmente os riscos? Como se
pode evitá-los?
Quem responde é o Dr.
Luiz Fernando de Oliveira, livre docente em anestesiologia pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
professor
adjunto de anestesiologia da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ):
Apesar de a anestesia ser hoje um método extremamente seguro, ela apresenta riscos inerentes a
toda pratica médica. Esses riscos dependem do
estado físico do paciente, das condições de administração da anestesia e da qualidade do tratamento
medico que o paciente recebe no
período em que
permanece anestesiado. Os equipamentos usados —
monitores eletrônicos, aparelhos
para mistura de gases, respiradores automáticos — apesar de representarem um grande avanço tecnológico e
qualitativo
para a anestesia, podem também contribuir para a
ocorrência de acidentes durante a cirurgia, assim
como as reações inesperadas do
paciente às drogas
•utilizadas.
Entre os problemas que podem ocorrer durante
uma anestesia está a queda da pressão arterial, o
aparecimento de arritmias cardíacas, problemas na
ventilação pulmonar (que levam a má oxigenação do
"alérgicas
sangue), reações
inesperadas, defeitos de
funcionamento em equipamentos importantes
para a
administração da anestesia ou a má manutenção das
funções vitais do paciente.
Há dois tipos básicos de anestesia: geral e regional. A geral consiste na administração de medicamentos que deprimem a consciência e bloqueiam a
dor, levando o paciente a um estado de inconsciência. A regional consiste na administração de um
anestésico local em um nervo ou em um plexo nervoso, produzindo um bloqueio localizado da sensibilidade à dor sem que haja alteração da consciência —
o paciente permanece acordado.
Existem várias modalidades de anestesia regional.
Desde o bloqueio de plexo-braquial — para cirurgias
no braço e na mão, nas quais o anestésico é aplicado
na região do pescoço — até os bloqueios praticados
na Coluna vertebral, conhecidos como raquianestesia ou pelidural. Na raquianestesia, o anestésico é
administrado no líquor (líquido que banha o cérebro
e a medula espinhal) através de uma punção raquidiana. Na pelidural, é colocado no espaço que fica
entre o osso da coluna e a dura-máter, a membrana
que reveste a medula.
A anestesia geral (inalatória ou intravenosa) é
utilizada principalmente em intervenções cirúrgicas
no crânio, tórax, abdômen e na maioria das operações em crianças. Os bloqueios (anestesia regional)
são utilizados em cirurgias ortopédicas, dos órgãos
pélvicos, no trabalho de parto, na cesariana e eventualmente em cirurgias abdominais.
Os riscos da anestesia podem ser reduzidos significativamente pela análise do caso pelo médico anesresista, que avalia as condições físicas do paciente e
determina qual o tipo de anestesia mais segura
para
ele. Não há exames específicos para determinar a
existência de sensibilidade anormal do paciente aos
anestésicos. A idade não limita o uso da anestesia
geral, nem das regionais. Mas observa-se que nos
pacientes idosos a raquianestesia causa menos problemas do que nos jovens, nos quais se aplica mais a
anestesia pelidural. A raquianestesia provoca mais
dores de cabeça nos jovens do que nos mais velhos
durante o pós-operatório.
Os anestésicos modernos praticamente não provocam vômito após a cirurgia e também o despertar
desagradável das anestesias usadas na década de 40,
permitindo que o paciente acorde de forma rápida e
suave. E preciso lembrar, no entanto, que o despertar do paciente depende de fatores como a duração
da anestesia, tipo de cirurgia, estado físico do
paciente e da assistência pós-operatória. Em geral,
ao terminar a anestesia e sair da sala de cirurgia, o
paciente deve ser capaz de respirar normalmente,
estar suficientemente consciente para responder a
comandos verbais e, no caso de vômito, poder tossir
e impedir um acidente respiratório.
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Homem de pouca altura
tem maior propensão
a doenças cardíacas
Uma pesquisa realizada por médicos da Fundação Britânica do Coração apurou que os homens de baixa estatura têm duas vezes mais chances de sofrer ataques cardíacos
quando chegam â meia idade do que os homens mais altos.
Durante oito anos, foram observados dois grupos de
1.533 ingleses, um formado por homens com mais de 1,5
metro de altura e outro formado por homens mais baixos.
Entre estes últimos, 118 tiveram ataques cardíacos,
problema que só afetou 62 dos mais altos.
A pesquisa — que é exclusivamente epidemiológica, isto
é, baseia-se apenas na observação de grupos de pessoas
— foi feita na Escola de Medicina do Hospital
Público
Real, em Londres, e reforça especulações anteriores de
que
os baixinhos têm o dobro da probabilidade de sofrer molestias cardíacas. No entanto, suas conclusões não podem
ser tomadas como definitivas. Novos estudos precisam ser
feitos com grupos maiores de homens de várias nacionalidades, levando em conta também outros fatores,
além da altura, que podem influir no resultado.
Os homens de baixa estatura examinados na pesquisa
inglesa tinham tendência a níveis um pouco mais altos de
pressão sangüínea e de colesterol no sangue e também
fumavam mais do que os homens mais altos. Estes são,
sabidamente, fatores de risco de doenças coronarianas.
Mas, segundo os pesquisadores, essas diferenças não são
suficientes para explicar suas maiores taxas de doenças do
coração. O principal fator associado a este risco extra
de doenças cardíacas nos homens baixos parece ser uma
função pulmonar reduzida.
Esta característica pode ser devida em parte à tendência
das pessoas de baixa estatura a, ter pulmões menores
Mas podem haver outras causas. É provável
que a função
pulmonar, como a estatura, seja uma conseqüência dos
efeitos de fatores ambientais, como a nutrição e infecções
sofridas pela pessoa na infância, sobre o crescimento
e
o desenvolvimento. Tudo isto pode contribuir
para as condições de saúde na idade adulta — e
portanto, para o
maior ou menor risco de problemas cardíacos.
Mary Walker, uma das coordenadoras da
pesquisa
enfatiza que a função pulmonar reduzida encontrada
nos
homens mais baixos é um fator de risco relativamente
menor se comparado a outros, sabidamente mais sérios
como o alto nível de colesterol no sangue, o hábito de
fumar e
a alta pressão sangüínea.
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Ricardo Gonzalez
Os quase oito mil vascaínos que foram ontem até São Januário viram
uma grande exibição dc seu time —
facilitada pelo pouco interesse do Grêmio na partida —, e saíram com uma
certeza: o Vasco embalou. Mesmo apresentando repetidas falhas no miolo da
Taga, o time foi séhTpfêrenvoivennrrro
ataque, comandado pelo talento de Bismarck e pela disposição e habilidade de
Willian, não por acaso os autores dos
gols. O Vasco é líder isolado do grupo B
e agora terá dez dias para treinar, já que
só volta a jogar dia 18 ou 19, em São
Paulo, contra o Palmeiras — o jogo do
próximo domingo contra o Sport passou para dia 25.
Antes do jogo começar já se percebia que a vitória do Vasco só não aconteceria por seus próprios erros. Já ciassificado para a próxima Libertadores
da América — por ter vencido a Copa
do Brasil —, o Grêmio não mostra
muita preocupação com o Campeonato
Brasileiro. "Nossa idéia é não cair para a segundona e investir na Supercopa", afirmou o treinador Cláudio
Duarte. O presidente do Grêmio, Paulo
Odoni, repetia que a meta prioritária
do clube hoje é a Supercopa e conclamava os gremistas "a entupir o Olímpico, quarta-feira, contra o River Piate."
Se os gaúchos só deram o primeiro
chute a gol aos 26 minutos — e ainda
assim de falta —, o Vasco também
começou discretamente no ataque, embora a organização do meio-campo
e a surpreendente segurança da defesa
Nelsinho.
empolgassem o técnico
empojgassem^o
tecnico Nelsinho.
Quando a torcida começava a se impaW illi.in resolveresolvecientar, Bismarck e Willian
ram, em três minutos, decidir a partiAOS 33, Mazinho cruzou e Gomes
da. Aos
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tunista, completou também de cabeça.
Em seguida, aos 36, Bismarck bateu
uma falta para Willian no lado da
área. O chute cruzado saiu forte, resvaiou em Luís Eduardo, e tirou o goleiro da jogada. A vitória poderia estar
garantida ai, mas a dupla de zaga do
Vasco ainda é Célio e Marco Aurélio.
Enquanto o Grêmio não atacou, tudo'
foi bem. Bastou que os gaúchos fossem
timidamente à frente para começarem
os problemas. Logo aos 12 do segundo
tempo Marco Aurélio falhou e Acácio
ainda conseguiu espalmar o chute de
Gilson, nos pés de Cuca, que com muita calma completou.
Mesmo com a dupla Bismarck e
Willian dando um verdadeiro show no
meio-campo, não fosse Cássio tirar
uma bola em cima da linha de seu gol,
aos 30 minutos, talvez o Vasco dividisse a liderança com o Fluminense. O
lateral Sinuê, que acabara de entrar,
resolveu retribuir os favores de Célio e
Marco Aurélio e, aos 33 minutos, perdeu a bola para Bismarck e teve que
fazer o pênalti. O atacante, que tenta
renovar seu contrato encerrado há 20
dias, bateu com perfeição.
• Apesar das duas garrafas atiradas
no gramado, no intervalo — não atingiram ninguém —, o anúncio do gol de
empate no Cruzeiro, no Maracanã, só
fez aumentar o carnaval nas arquibancadas, acompanhado de um pequeno
olé em campo. E Bebeto nem jogou.
Vasco — Acácio, Luís Carlos Winck (Cássio), Célio, Marco Aurélio e Mazinho: Zé
do Carmo, Andrade (Tato), Willian e
S Boiadeiro; Bismarck e Ànderson. Técnico: Nelsinho.
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Grêmio — Gomes, Alfinete, Luis Eduar'Y
do, Edinho e Élcio (Sinuê); Jandir, André
e Adilson Heleno; Assis, Cuca e
(Gilson)
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'.
1 Sérgio Araújo. Técnico: Cláudio Duarte.
'* •'
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Cuca fez o gol gremista e preocupou Marco Aurélio
Nelsinho

no título
já pensa
Artilheiro do Brasileiro com cinco
Apesar de preocupado com o risco de
gols (ao lado de Túlio, do Goiás e Niquebra do ritmo do time com a parada
de 10 dias no Campeonato, e mantendo valdo. do Náutico). Bismarck acha que
sua habitual tranqüilidade o técnico está distante de uma renovação com o
Vasco. Por lei ele só é obrigado a
Nelsinho estava radiante com a exibi"Não
participar de mais um jogo — contra o
çào do Vasco contra o Grêmio.
Palmeiras — e se não renovar até lá.
somos favoritos, não ganhamos nada.
mas hoje (ontem) tive a certeza de cumprirá a lei: "Depois disso não joque somos reais candidatos ao título go. Fico feliz por minha atuação hoje
do Brasileiro O primeiro tempo foi
(ontem), mas ela não influirá nas ne
brilhante e no segundo mesmo com
gociaçòes. Quero receber por meu trabalho de um ano não por um jogo
falhas tivemos a paciência para segurar o resultado Ao contrário de ou- Joguei mal contra o Santo« não iria
receber menos por isso.
iras vezes, quando atribuía a queda no
O meia Willian 20 anos. parecia um
segundo tempo a falhas da zaga. Nelsi"O
tanto atordoado com os prêmios e o
nho agiu diferente:
Grêmio é um
assédio dos microfones por ter sido
grande time e partiu para cima."
O técnico vai aproveitar os 10 dias
para muitos, o melhor em campo. Ele
falava até em ser definitivamente tidois
que terá de folga para desenvolver"Tentular: 'E o Nelsinho que decide mas
pontos: a parte física e a tática.
taremos equilibrar a parte fisica que acho que fui bem mesmo. Não vou fahoje está muito heterogênea, uns mui- zer nenhuma comemoração pela atua
to bem e outros nem tanto F a parte çào Quero apena- curtir o final dr
tática principalmente a marcação tamdomingo com minh.- namorada Flw
bém será bem desenvolvida
ne.
Nelsinho admite que a parada pode
O zagueiro equato
Ôuiâones
"Ainda teremos alriano Quinones chega quinta-feira ao
prejudicar o time:
Rio. porque só então sua documentação
guns jogadores na seleção esperando
que eles não sofram contusões" O "asgo- estará regularizada. O vice de futebol
leiro Acácio concorda embora veja
Eurico Miranda afirmou que pretende
"Para mim
retornar do amistoso da seleção Nába
pectos positivos na folga:
será ótimo. Sei que voltarei mais disdo na Itália na companhia do atacan
k Titn que devi conseguir esu >ema
posto Md« pari ilcun- pod< ser preju
dinal
tif.'Ua libentçãr di Pescar-' ft

Cláudio

isto que gritava uma
Eravalente torcidinha do
jrêmio, que veio de ônibus
desde Porto Alegre, passando frio e tudo. Pois foi o
mesmo Cláudio que há duas
semanas ganhou com o
Grêmio a Copa do Brasil. Mas é o diabo. Comprei um jornal de São Paulo
e todos, ou quase todos os times, trocaram de
treinador. Um tal de vai pra lá e vem para cá
mostra com clareza a instabilidade de nosso
futebol. E querem o que? Todos os times disputantes são da primeira turma e fica difícil para
qualquer um manter um nível superior. Salve
o Vasco que no meio destas ondas vai saindo do buraco e ganhando a frente de seu
grupo.
O Grêmio veio para não perder e se arrumou bem defensivamente. Mas o Bismarck estava endiabrado e foi varando. O Grêmio teve
de desmanchar sua idéia, mas não teve gás para
reagir além do gol deste excelente Cuca. que
saiu meio no bolo mas foi muito esperto. Mesmo perdendo Cuca foi um dos melhores do
jogo
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O Vasco, além de jogar em casa, estava
muito certo e com vários jogadores fazendo
boa partida. Sua torcida, desta vez, deu muito bom apoio.. E ficou muito entusiasmada
com o gol do Cruzeiro quando foi anunciado.
Talvez o Grêmio pudesse se agüentar melhor se Sérgio Araújo ficasso somente pela
direita. Suas trocas não eram más. Entretanto, permitiam que Mazinho fosse ajudar o
ataque. Mesmo assim, não se pode dizer que
foi por aí a coisa. O time do Grêmio, na hora
da reação depois de fazer seu gol. parece
que sentiu o jogo e cansou.
E o engraçado ou estranho foi a briga de
Jandir com Boiadeiro. que durou um bom tempo e nem o juiz nem seus auxiliares viram. E os
dois sairam se jurando e dizendo que ainda não
acabara. Não dá para acreditar que nem juiz.
nem auxiliares não viram a briga.
O resultado coloca o Vasco em primeiro do
grupo e o Grêmio numa situação periclitante.
Os melhores do jogo foram os três atacantes do
Vasco, principalmente Bismarck. Mazinho e o
Zé do Carmo, mas num time onde ninguém
jogou mal. Do Grêmio o Cuca foi o ponto mais
alto
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Uma tradição em móveis de estilo
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Acácio ? — 0 Grêmio não queria
jogo e acabou não dando trabalho
No gol, não pôde fazer nada surreendido pelo erro da zaga Saiu
em nas bolas cruzadas.
Luis Carlos Winck ?? — Ocupou
bem o espaço vazio da ponta-direita.
fazendo cruzamentos perigosos e
quase marcando um gol. Pediu para
sair. para não forçar a musculatura
da coxa.
Cássio ? — Substituiu Winck e não
pôde fazer muita coisa já que foi para
a lateral-esquerda e Tato. que tainbém entrou, ocupava aquele lado do
ataque.
Célio ® — Já virou rotina. Ele e seu
companheiro preocuparam mais o
goleiro Acácio do que o ataque do
Grêmio.
Marco Aurélio © — No início ainda
saiu jogando com segurança em alguns lances. Depois, contudo, falhou
seguidamente. Pelo menos, não inventou e dava bicos para longe, quando estava apertado.
Mazinho ? — Sem ser tão brilhante
como de hábito, foi muito útil no
apoio abrindo opções para os arma
dores.
Zé do Carmo ??? — Uma raça que
empolgou a torcida. Só não evitou o
gol do Grêmio, mas bloqueou quase
todas as tentativas adversárias, t ainda apareceu bem na frente.
Andrade 9 — Não fez nada e foi
substituído até tardiamente.
Tato ? — Prendeu bem a bola eexplorou o cansaço de Alfinete.
William ??? — Pode ter ganho ontem de vez a posição u titular. ( or
reu o campo todo e suas tabelas com
Bismarck enlouqueceram os gaúchos.
Boiadeiro ?? — Começa a entrar em
forma e mostrou sua utilidade ao time. Muita disposição e ousadia nos
chutes de longe.
Bismarck ??? — Mostrou que o
fato de estar sem contrato não está
atrapalhando sua produção Dois
gols. passes, dribles e muita categoria. A atuação irritou Edinho que
deu-lhe uma violenta cotovelada.
Anderson ?
O mais fraco do ata
que, o que não é de se estranhar com
o show de Bismarck e William Mesmo perdendo muitas chances procurou marcar a saída de bola e incomodou a zaga adversária. R O
GRÊMIO
Os gaúchos vieram com o nítido
intuito de cumprir tabela. Até o Vasco abrir o placar atrasavam bola> da
intermediária e não arriscavam na
frente Na zaga. o melhor foi Edinho
apesar de abusar da violência Do
meio para a frente apena> C uea era
sempre perigoso, tanto na armação
das jogadas, como na area adversaria. Na jogada do gol. mesmo acossa
do teve calma para parar e chutar
com consciência
• ruim * razoável **
COTACÕES
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1x0
20.03 - 0x1
22-.04-1*1
4x0
4x0

Áustria - F
Romônla - F
Uruguai -C
Hungria - - C
Bulgária C

COLUNA 1 (30%)

Itália x Brasil
Qologna
BRASIL
23.07- 1x0
30.07 - 4x0
13.00 - 1x1
20.08 - 6x0
03.09- 1x0

Ttis?— 11)00

Japfio-C
Vonozuola - F
Chllo-F
Vonozuola - C
Chllo-C

COTAÇÕES
COLUNA X (40%)

COLUNA 2 (30%)

Flamengo/RJ x Náutico/PE
u
Maracanfl
CVU»!*
NÁUTICO
FHAMEHQO
05.09-1x1 Coará -F
C
07.09-0x0 Allôtlco/MG -F
10.00-2x3 Intar llmalru-F
10.08-1*1
Allétlco/PR
16.09 - 3*3 S. Paulo - C
17.09 - 0x1 Corlntlana - C
20.09 -1*0 Corlntlana-C- C
20.00 -1*0 Botafogo- - N
24.09-1x2 Guarani
24.09 - 0x0 Vitória F
01.10-0x3 Atlôtlco/PR - F
28.09-2x1 Guarani -C
04.10 - 1x1 Botafogo - F
04.10 - 0x1 Argontlnoa- Jra. - C
08.10-4x0 Vitória-C ,
08.10-0x0 Intar/RS F
COTAÇÕES
COLUNA 1 (70%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (10%)
Botafogo/RJ x Vltórla/BA
u
Maracanã
BOTAFOGO
VITÓRIA
03.09—1x1 Tupi —F
10.09 — 0x0 S.Paulo — F
Inter/RS—
06.09.-2x1
13.09 — 1x0 Loônlco — C
C
—
—
3x0
Atlôtlco/PR
C
16.09 —0x2 Inter/RS — C
&Q9
—
09 0x1 Flamengo — N
20.09 — 2x1 Inter Limeira — C
23.09.— 0x2 Atlàtlco/MG — F
24.09 — 0x0 Flamengo — C
0x2 Guarani — F
01.10 — 0x2 Corintians — F
01.10 —
—1x1
Náutico—C
04.10 — 2*1 Atlétlco/PR —C
04J0
07.10 — 1x1 S. Paulo —F
08.10 — 0*4 Náutico —F
COTAÇÕES
COLUNA 1 (70%) COLUNA X (20%) COLUNA 2 (10%)
Golás/GO x Flumlnense/RJ
3
Goiânia
FLUMINSNSB
ooiAo—
06.09 — 2*1 Bahia —— F
3x1 Vila Nova — N
02.09 —1x0
— 1x0 Santos F
09.09
07.09 — Sport—F —
16.09 — 1x4 P. Desportos — F
10,09 2x1 P. Desportos— C
20.09 — 2x0 Corltlba— —C
17.09"— 0x2 Palmolras F
24.09 —2x0 Sport C
20.09 — 0x0 Santos ——F
01.10 — 0x0 Vasco — N
2x3 Corltlba— C
01.10 —
—1x4
08.10— 1x1 Cruzolro — C
F
04. iO — Vasco —
08.10 1x0 Bahia C
COTAÇÕES
COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%)
Bahla/BA x Corltlba/PR
Salvador
BAHIA
CORITIBA
—
—
27.08 — 2x0 União Bandeirante — C
10.09 3x2 Grêmio —C
07.09 — 2x1 Grômio — C
13.09 — 2*4 Catuense C
—
—
10.09 — 1x1 Vasco —F
17.09 0*2 Cruzeiro F
20.09 — 0x2 Fluminense — F
24.09 — 2x2 Vasco — F
23.09 — 0x0 Cruzeiro — C
27.09 — 1x1 Santos — F
01.10 —3x2 Goiás —F
01.10 — OxOP. Desportos — C
04.10 — 2x1 Sport — C
08.10 — 0x1 Goiás —F
07.10 — 1x3 Palmeiras — C
COTAÇÕES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)
Taguattnga/DF x Sobradlnho/DF
Taguatii
itinga
TANQUAT1NQA
SOBRADINHO
27.08 — 0x1 Taguatlnga — C
27.08 — 1x0 Sobradinho—
09.09—1x0 Ceilândia —F
09.09 — 1x1 Vila Nova F
13.09 — 1x1 Anapollna- • C
13.09 — 2x0 Atlótico/GO — F
16.09—1x0 Taguatlnga — C
16.09 — 0x1 Sobradinho
23.09 —0x2 Vila Nova —F
23.09 —
1x1
Atlético
QO
30.09 — 0x2 Anapolina — C
30,0,9 — 1x1 Ceilândia — F
08.10 —1x2 Ceilândia —C
08.10 —1*2 Vila Nova — C
COTAÇÕES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)
Amérlca/MG x Ponta Preta/SP
Independência
P. PRETA
AMÍRICA/MQ
07.09 — 0x0 Palmeiras — C
27.08 — 1x0 CorlntlansbtAin'>
—
09.09 — 0x1 Mogi Mirim — F
F
0x0
09.09 —
— 1x2 Juventus
13.09 — 0x1 XV Piracicaba — F
Mogi Mirim — F
13.09 —
16.09 — 2x0 Amórica/MG — C
16.09 0x2 P. Preta —F
23.09 — 0x0 Juventus — —C
24.09 — 1x2 Rio Branco — C
01.10 — 0x1 Rio Branco F
01.10—0x1 XV Piracicaba — C
07.10 — 4x1 Mogi Mirim — C
07.10 — 0x0 Juventus — C
COTAÇÕES
COLUNA 1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)

Kasparov, recordista de pontos
Kasparov
marca
O COTl

Falcon

obtém

Jet

Gulf

Star

O potro U For Us, que seria conduzido por Édson Ferreira, machucou-se
no boxe e foi retirado após disparar no
momento do alinhamento. Eis os rateios dos nove páreos disputados em
pistas de areia e grama macia:
1° Páreo: Io Un Air Anglais C.Lavor 2o
Complete Angler J.Aurélio 3o Força
Oculta E.S.Rodrigues — Vencedor(4)2,3 D.Inexata(34)4,9 Piacês(4)l„4 e (3)2,1 D.Exata(4-3)7,8
Triexata(4-3-2)10,0 tempo: 2m04s4/5.
2o Páreo: Io Hozair G.F.Silva 2o Ethologic J.Aurélio 3o Don Camilo D.Aglio
— Vencedor(2)l,9 D.Inexata(25)2,7
Placês(2)l,2 e (5)1,2 D.Exata(2-5)4,7
tempo: 58s3/5.
3o Páreo: Io Lastarria F.Pereira F° 2o
Pajelança E.S.Gomes 3o Lady Away
E.O. Ferreira — Vencedor(3)2,9 D.Inexata(39)32,7 Placês(3)2,0 e (9)12,9
D.Exata(3-9)23,0 Triexata(3-9-l)642,0
tempo: lm26sl/5.
4o Páreo: Io Meu Chapa R.Antonio 2o
Friend Mário J.Pessanha 3° Romos
J.F.Reis — Vencedor(5)5.6 D.Inexata(57)4,8 Placês(5)l,5 e (7)1,1 D.Exata(5-7)7,4 Triexata(5-7-2)32,0 tempo:
lml2s4/5.
5a Páreo: Io Laurier J.F.Reis 2o Adios

e

vitória

sexta

Derby

GP

vai

correr
O potro Falcon Jet, do Haras Santa
Ana do Rio Grande, voltou a mostrar,
ontem, ao vencer o GP Linneo de Paula Machado no hipódromo, toda a categoria que o fez recordista dos 1.600
metros (lm33s2/5) em agosto. Conduzido por Audálio Machado Filho, o
filho de Ghadeer e Victress somou a
sexta vitória em sete provas disputadas, derrotando o segundo colocado,
Flying Finn, por três corpos de vantagem.
Apesar da pista de grama macia, o
ganhador não ficou longe do recorde
dos 2.000 metros. Cruzou o disco de
chegada após 2m00sl/5, marca apenas
4/5 de segundo superior a de Never Be
Bad, estabelecida em 12 de fevereiro de
1983. Na terceira colocação, conduzido
por Carlos Lavor, chegou Un Milione.
Fogueteiro, o faixa de Falcon Jet, completou o marcador.
Responsável pelo preparo de Falcon Jet, João Luís Maciel adiantou que
o próximo compromisso do cavalo nas
pistas será o Grande Prêmio Derby
Paulista, em meados de novembro. O
treinador disse que, além da satisfação
pelo novo triunfo, a cura da gripe que
o atingiu nas últimas também era motivo de alegria para todos da cudelaria.

e

metros com bela vitória, ontem, na Gávea

Ct fez sua estreia em provas

Paulista
Bien J.Malta 3o St.Andrews J.B.Fonseca — Vencedor(3)3,7 D.Inexata(34)13,3 Placês(3)2,3 e (4)2,1 D.Exata(3-4)25,7 Triexata(3-4-7)225,0
tempo: lm38.
6o Páreo: GP Linneo de Paula Machado — Io Falcon Jet A.Machado F° 2°
Flying Finn J.Aurélio 3o Un Milione
C.Lavor 4o Fogueteiro F.Pereira F° —
Vencedor(l)l,3 D.Inexata(12)l,3 Piacês(l)l,l e(2)1,3 D.Exata( 1-2)4,9 Triexata( 1-2-3)4,0 tempo: 2m00sl/5.
7° Páreo: Io Flaxville L.A.Alves 2o Ali
Blues M.Cardoso 3o Unusual Mink
C.Lavor — Vencedor(6)l,9 D.Irie.vata(67)2,0 Placês(6)l,0 e (7)1,0 D.Exata(6-7)3,0 Triexata(6-7-1)10,0 tempo:
lm09s4/5.
8a Páreo: Io On Y Parle J.Aurélio 2o
Green Gal E.O.Ferreira 3o Unique
Blue C.Lavor — Vencedor(7)5,2 D.Inexata(78)14,7 Placês(7)3,7 e (8)2,4
D.Exata(7-8)30,1 Triexata(7-8-1) 103,0
tempo: lm50s3/5.
9o Páreo: Io Dominique Star M.Cardoso 2o Aquilante 1.Lanes 3o Hijo Lindo
D.Aglio — Vencedor(8)4,6 D.Inexata(89)13,5 Placês(8)2,0 e (9)2,6 D.Exata(8-9)24,5 Triexata(8-9-5) 146,0 tempo: lml6s4/5.
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Sportlng/PORT x Porto/PORT
Lisboa
SPORTINQ
PORTO
10.09 — 2x0 Nacional — C
26.08 — 2x0
—C
Napoll
10.09 — 2x1
14-Oar-OxO
17.09 — 1x2 Bolenenses — C
13.09 — 2x0
— 4x0
24.09 — 0x0 Penafiel — F
24.09
27.09 — 0x0 Napoll —F
27.09 — 2x1
COTAÇÕES
COLUNA I (30%) COLUNA X (40%)

Penafiel —F
Chaves —F
Flacara Morini — C
Portimonense — C
Flacare Morini — F
COLUNA 2 (30%)

Atlétlco/PR x Atlétlco/MG
Curitiba
ATL&TICO/PR
ATLÉTICO/MO
—0x0
—C
S. Paulo
07.09
04.09 — 5x0 Sei. Barào do Cocaia — F
—F
10.09 — 1x1 Flamengo — C
07.09 — 0x0 Flamengo—F
—
—
16.09 0x3 Botafogo F
10.09 — 0x1 Inter/RS
20.09 — 1x0 Guarani — F
20.09 — 4x1 S. Paulo —C
24.09 —0x0 Inter/RS —F
23.09 — 2x0 Botafogo — C
01.10 —3x0 Náutico —C
01.10 — 2x0 Inter Limeira — F
04.10—1x2 Vitória —F
04.10—— 1x1 Corlntians— — C
08.10 — 1x1 Inter Limeira — F
08.10 0x0 Guarani C
r,
COTAÇÕES
COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%
Cruzelro/MCI x Santos/SP
Mineirfio
SANTOS
CRUZEIRO
—C
— 0x1 Vasco —C
09.09 — 0x1 Fluminense
07.09 —
17.09—1x2 Vasco —C
17.09 2x0 Bahia —C
0x0 Goiás ——C
20.09 —
Grômio —F
20,09 —0x2
F
24.09 — 0x0 Grômio—C
23.09 — 0x0 Coritiba —F —
27.09 — 3x1 Bahia —
27.09 — 0x0 P. Desportos— F
30.09 — 0x2 Sport F
01.10 — 2x1 Palmeiras C
04.10— 1x2 Indepondiente — C
04.10 —— 0x2 Olímpia — F—
08.10 — 1x1 P. Desportos — C
08.10 1x1 Fluminense F
COTAÇÕES
'COLUNA
1 (40%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (30%)
Corlntlans/SP x Inter/RS
Morumbi
INTER/RS
CORlNTIAHS
—
1x0 Puebla(México) — F
—
03.09 —
C
07.09 — 0x2 Inter Limeira
—F
F
06.09 —— 1x2 Botafogo — —
3x1
Guarani
09.09
"TT.W— 1x0 Flamengo — F
C
10.09 — 1x0 Atlótico/MG
—F
—
Vitória
—
2x0
16.09
F
Náutico
20.09 0x1
—C
24.09 — 0x0 Atlôtico/PR
24.09 — 2x1 S.Paulo—— N
30.09—1x2 S.Paulo —F —
01.10 — 2x0 Vitória C
04.10 — 0x0 Inter Limeira C
04.10 — 1x1 Atlótlco/MG — F

E3

COLUNA 1 (30%)

COTAÇÕES
COLUNA X (40%)

COLUNA 2 (30%

Inter Limeira/SP x S.Paulo/SP
Limeira
S. PAULO
INTER/LIMEIRA
07.09 — 0x0 Atlôtico/PR — F
27.08 — 1x1 Bragantino —— F
10.09 — 0x0 Vitória —C
07.09 — 2x0 Corlntians—C F
16.09 — 3x3 Náutico —F
10.09—2x1 Náutico —
20.09 — 1x4 Atlôtico/MG — F
17.09 — 0x0 Guarani F
24.09 — 1x2 Corlntians — N
20.C9-—1x2 Vitória —F —
30.09 — 2x1 Intor/RS —C
01.10 — 0x2 Atlôtico/MG
—F C
07.10— 1x1 Botafogo — C
04.10 — 0x0 Inter/RS
08.10 —Atlético — C
COTAÇÕES
COLUNA 1 (30%) COLUNA X (30%) COLUNA 2 (40%
El

GrSmio/RS x P. Desportos/SP
Olímpico
P. DESPORTOS
GRÊMIO
10 09-1x2 Goiás -F
10.09-2x3 Bahia-F
-C
16.09 - 4x1 Fluminense - C
17.09-2x0 Sport 20.09-1x1
Sport-C
20.09 - 2x0 Cruzeiro C
- 1x0 Palmeiras
-C
24.09
Santos-C
24.09-0x0
27.09 - 0x0 Cruzeiro - C
27.09 -- 0x2 Palmeiras - - F
-F
01.10-0x0 Bahia
F
05.Í0 1x2 River Plato
•DSnO
- 1x3 Vasco - F
08.10-1x1 Santos-F
COLUNA 1 (40%)

Iluska Simonseti

Xadrez

H.©tes*i.£k

COTAÇÕES
COLUNA X (30%)

COLUNA 2 <30%

de

passa

Fischer

reccm-findo torneio Intcrpolis, realizado na cidade
No holandesa de Tilburg, o atual campeão mundial
Garry Kasparov, 26 anôs de idade, ultrapassou o histórico
ranking do norte-americano Boby Fischer que era de 2780.
Garry conseguiu o incrível resultado de 12 pts em 14
possíveis, num torneio de catcgoia 16, a mais alta registrada
pela FIDE! Com este resultado Kasparov deverá figurar, na
próxima relação da FIDE em janeiro, com 2.795 pts que é a
maior pontuação alcançada por algum enxadrista em todos
os tempos!!
Em declaração durante uma entrevista na televisão holandesa, Garry falou: "Isto faz muito bem ao mundo do
xadrez... relega Fischer aos livros de história".
O 13° Magistral de Tilburg foi jogado em turno e
returno, com a seguinte classificação final: Garry Kasparov
12 pts (10 vitórias e 4 empates ((Ljubojévic, Korchnói
Ivanchuk e Sax); 2o) Victor Korchnói 8,5 pts (4,9,1); 3o)
Ljubomir Ljubojévic (2,10,2) e Gyula Sax (2,10,2) com 7,0
pts; 5o) Vassili Ivanchuk 6,5 pts (3,7,4); 677°) Simon Agdes1
tein (1,9,4) e Johan Hjartarson (2,7,5) com 5,5 pts; 8o)
Jeromen Pikct com 4,0 pts (1,6,7).
Mostramos duas partidas do campeão desse inesquecível evento:
Kasparov x Hjartarson (GD-Viena) 6a rod: 1)P4D -C3BR 2)
C3BR -P4D 3) P4BD-P3R 4)C3BD -PxP 5)P4R -B5C
6)B5C -P4B 7)BxP -PxP 8)CxP -BxC+ 9)PxB -D4T
10)B5C+ -B2D 1 l)BxC -PxB 12)D3C -P3TD 13)B2R -C3B
14)0-0 -D2B 15)TD1C -C4T 16)D3T -T1BD 17)TR1D DxPB 18)D6D -D2B 19)C5B -PxC 20)DxPB -0-0 21) T3D
-P5B 22JT5D -P3T 23)DxPT -P4B 24)T6C -B3B 25)TxC
-D2T 26)DxPB (1 -0)
Kasparov x Agdestein (Francesa) 14a rod:) 1)P4D -P3R
2)P4R -P4D 3)C2D -P3CD 4)C1:3B -B2C 5)B5C+ -P3BD
6)B3D -B2R 7)0-0 -PxP 8)CxP -C3B 9)CxC+ -BxC
10)B4BR -0-0 11)D2R -D4D 12)B4D -D4TR 13)P4TD
-C2D 14)P5T -PxP 15)B6T -TrlB 16)D2D -BID 17)C5R
-CxC 18)PxC -B3T 19)TR1R -P4BR 20)PxPep -BxP 21)TxP
-B4CD 22)P4BD -TID 23)D4C -TD1B 24)PxB -P4B
25)P6C -TxB 26)PxP -T3:1D 27)D4T -B4R 28)P8T=D
-DxP+ 29)R1B -TxD 30)TxT (1 - 0)
Pré-zonal em São Paulo

nas

cio

provas
PARIS — Os cavalos brasileiros
fracassaram no Hipódromo de Longchamp, ontem à tarde. Conduzido por
Gonçalino Feijó de Almeida, o Goncinha, Gulf Star, que liderou até a entrada da reta final, ficou em oitavo lugar
no Grande Prêmio de Rond Point, disputado por nove competidores na distância de 1600 metros. No GP L'Abbaye de Wongchamp, o velocista Graphus,
sob a direção de Jorge Ricardo, foi o
nono colocado numa prova cm 1000
metros com 16 animais.
O mau desempenho dos cavalos
brasileiros não chegou a surpreender.
O hipólogo e diretor-técnico da Fazenda Mondesir, Léo Pires Pinto, previra
que seria muito difícil os animais vencerem as provas em que foram inseritos, em razão do desgaste provocado
pela longa viagem. O páreo de Graphus terminou com a vitória de Silver
Fling, com J.J.Mathias; enquanto Gol-

Atração
das

francês
dos durante o percurso. Depois de observarem o filme do GP, os comissários
concluíram que as reclamações eram
infudadas e confirmaram o resultado.

de Opinion, com C.Asmussen, ganhou
a corrida disputada por Gulf Star.
O cavalo inglês Carrol House, quatro
anos, conduzido Micháel Kinane, venceu a 68a edição do Grande Prêmio
Arco do Triunfo, disputado na distância de 2.400 metros, principal prova da
reunião de ontem no Hipódromo de
Longhcamp. Com o resultado, o proprietário de Carrol House, o italiano
Antonio Balzarini, recebeu prêmio
equivalente a USS 700 mil.
Com o tempo de 2m30s80, Carrol
House venceu o GP Arco do Triunfo
com um corpo e meio de vantagem
sobre a égua Behera, três anos, montada por Alain Lequeux. Em terceiro
ficou o cavalo Saint Andrews, cinco
anos, conduzido por Eric Legrix.
Após a corrida, os jóqueis Alain
Lequeux e Eric Legrix apresentaram
protesto contra a vitória de Carrol
House, alegando que foram prejudica-

na

Gávea

é

A castanha Bikini Atol, conduzi|—|
'—' da por Aubênzio Barrozo, venceu
o Clássico Presidente Mario Ribeiro
Nunez Galvão, em 1.800 metros, grama, sétimo e principal páreo de ontem,
em Cidade Jardim, São Paulo. A égua
paranaense, 4 anos, criação e propriedade do Haras Equilia, abriu dois corpos no final, sem ser ameaçada por Ki
Garbosa, que completou a dupla. O
resultado oficial foi este: 7o Páreo 1.800m, grama leve, NCz$ 36,3 mil Io Bikini Atol, A. Barrozo; 2o Ki Garbosa, l.Gonçalvez; 3o Puntilla; 4°
Sassy Hunte. Vencedor 1,60. Dupla
(15) 1,70. Placês (1) 1,80 e (5) 3,20.
Uupla Exata (15) 1,20. Tempo ímSls.

o

Clássico

velocistas
para
prejudicado a filha de Karabas nas
pecto, aparece como o mais credenciacompetições, mas já demonstrou em
do para vencer. Quarto colocado no
diversas ocasiões que pode rivalizar
quilômetro internacional, em agosto, o
com os companheiros da turma.
filho de Tom Poker e Avellaneda terá,
Connetable, aos 6 anos e o mais
no entanto, a tarefa de superar outros
velho dos animais, já foi apresentado
animais de categoria na distância.
39 vezes para obter importantes coloEntre os seus adversários, se destacações clássicas. Ange Gardien, que
realizou ótimo exercício final para discam a montaria de Jorge Ricardo, Para
Ele, que atravessa ótima fase de treinaputar a prova, Always Champion e
mento. Just Jane, a única égua inscrita
Paterson, em condições normais, devena carreira, também deve ser respeitarão lutar por uma colocação. Com sorda. O comportamento irrequieto tem
te, também podem chegar a dupla.

Américas

Mais do que a realização de várias
provas em pista de grama, a programação diurna do feriado de hoje oferecerá
atrativo maior aos turfistas que forem
ao prado da Gávea: às 16h45, será
disputado o Clássico das Américas, páreo reservado aos velocistas, em 1.000
metros, com prêmio de NCzS 9 mil ao
proprietário da cavalo vencedor.
Entre os sete concorrentes que alinharão para a largada, Fast Poker, do
Stud Landinho, a julgar por seu retrósLO.]©>

turfe
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1-PÁREO 4514MSm-1200 mt»
MCr* 3.50O-0UPUUEXATA
"PRÍatO Ortf O BOCADO 1974"
55 1
1 — Extra Love. E.S Rodrigues
2—Vinhas da Ira. J Pessanha 57 2
3—Troppo Saggio, C lavor - 53 3
4—El Sheitan, M.Cardoso
53 4
2* PÁREO ÀS 14MSm-1.000mts (Grama)
NCz$ 4.350,(Xy-0UPLA»EXATA
"PRÊMIO BOLEXOOR 1975"
56
1 — Fervente. A.Ramcs
56
2— Henak, E.S.Rodrigues .
56
— Haduani, L. A. Alves
56
- Honey Best, W Cardoso
!• PÁREO As 1SM íro-1 JOO mto (Orara)
NCxS 2.750,00~TR!EXATA/£HJPLA-&-.*ta
"PÜÍHIOTOSEABOfl tB7«"
1 —Japi*. LCorrêa
2—Jaravâ. J.S.Gomes —
3—Henbru}0. G.Guimarães
— Sunacho, W Gonçalves.
— Luta Forte. J Queiroz...
6—Juty Sun. D Aglio—
— Uzziah, R Rodrigues
— Jucuri. C.Lavor
4* PÁREO ÀS 1SMân»-1/U»mí« (Grama)
KCxS 3.500,00- TRlEXATATHJPUl-Cjurt»
DO CONCURSO O* 7 PONTOS)
(INÍCIO
"PRtMIO LORD UBALOO 1977"
1 - Asfcung. C A Marins 57 1
2—Wcif s Beart E S.Rodngues . . 57 2
Kia^s J Au'é'K3 57 3

ivea
8—Bravo Bond, R.Macedo 57 10
9— Lunaire. U.Meiteles 57 11
10 — Qui Valente. M Almeida 57 12
11 — Last Month, N.Cipriano 57 13
12' —Thunder Light, A.Ramos
57 4
—Avlnor, LA. Alves....
57 7
S> PÁREO ás HhUm-1.000 (Grama)
NCz$ 4.350,00-TfticXATA/DUPLA-Exata
"PRÊMIO ARAOOHAIS-1978"
— White Machine. U. Meireles 56 1
— Grâ Sudden. M Cardoso 56 2
—Queen Nina, M B. Santos 56 3
4— Heng Sharr. J. Aurélio
56 4
5—M.dnoon.G F Silva
56 5
6—Utopie.J
Pessanha
56 6
" —Palau, C. Lavor
56 7
6- PÁREO às 1.000 (Oram»)
WCií 9.000,00-7RÜLXATA/CUPLA-Ex5ta
"CLÁSSICO DAS AMÉRICAS (L.P.)"
59 6
— Fast Pcker. G. F Silva
60 5
— Para Ele, J. Ricardo
3—Just Jane. J. F. Reis 57 4
4—Paterson.C.Lavo
55 2
5 — Ange Gardien. M Cardoso59 3
6— AlwaysC..G Guimarães 59 7
7 — ConnetaNe. A. Machado F* 59 1
7*PÁRSOti1íh'.5.-T>-1.SOC (trais)
NCst 3.500, OO-TTUCXAT A/IXJPLA-trata
"PRfalíO LAMO FOftCB 1978"
— EncolpkJ, F Pereira F*
57 1
- Fast Feet. C Lavw 57 2
— Ei Hassan. M. Ferreira.
57 4

0- PÁREO èt 17h45m-1.200 (Anta)
MCz) 2.500,OO-TKlEXATA/DUPLA-Exata
"PRÊMIO LATIN01980"
58 1
— Emigo, E. Caminha
55 2
— Ingolstadt, J. F Reis
55 3
—Cappio, C. A. Martins
4—KindMan.C.G. Netto 56 4
56 5
5—King Flete, J. Freire
55 6
—Generador, G. F Silva
— General Petor, J. Malta 55 7
58 8
8—So Perk. A. Machado F*
9" PÁREO ii 1Bh15m-1.10O (Arrta)
NCxS 3.T50,00-TRIEXATA/DUPLS-Eríla
"PRÊMIO BOT1CÁO 05 OURO 1»fl1"
1 — Engatilhado, N. Cipriano 58 1
2—Uco Flele, M. Silva - 59 2
3—Deflator, M. Ferreira — 58 3

58 4
—Essenfelder, J. Queiroz
5— Itaquerô Second, J. R. Silva.... 58 5
58 6
— Paviolo. C. G. Netto
— Boia Fria. E. R. Ferreira 58 7
10" PÁREO la 1$h4Sm-1.100(Ar.ia>
HCx$ 2.500,OO-TWIXATA/DUPLA-fcurta
"PRÊMIO VON.JURAl 1982"
57 1
1 — Ferret. C. G Netto
2—Ectis, P. Vignolas... - 55 2
3 — Chestnut, C. Bitencurt 55 3
4—Mr. Tambourine, E. S Rodrig. 55 4
— Rica Pinta. C. Vasconcelos 56 5
— Jet Tudor. R. Antônio 55 6
— Don Voltaire. M. Cardoso 57 5
58 8
— Pompeu. C. Viana
9—Cab-Crab, J. Freire — 58 9
10 —Dance In Time, M. Penafiel.... 55 10

Indicações
Io Páreo: Extra Love B Troppo Saggio ¦ El Ôheitan
2o Páreo: Honey Best ¦ Fervente ¦ Henak
3« Páreo: Jucuri ¦ Henbrujo ¦ Luta Forte
4o Páreo: Woifs Heart S Azaino 6 Kiaps
3o Páreo: Palau ¦ Heng Sham B Utopie
6° Páreo: Fast Poker B Para Ele ¦ Just Jane
7o Páreo: Kit Light ¦ Encolpio Q Fast Feet
8o Páreo: Cappio H So Perk B Kind Man
9» Páreo: Lico Flete B Paviolo B latquerê Second
10° Páreo: letis B Chestnut B Cab Crab

Com a participação dos brasileiros: GM Jaime SunyÊ
Neto (PR), Edson K. Tsubói (SP) e Aron A. Corrêa (SP) foi
iniciado neste último sábado o pré-zonal que classificará os
três melhores, que juntamente com os outros três que serão
selecionados mês que vem em Santiago, comporão a final do
Zonal Sul Americano. O evento será realizado no Clube de
Xadrez de São Paulo, com a participação argentina de
Daniel Cámpora, Sérgio Giardelli e Jorge Rubinetti.
As semifinais de Candidatura Semana passada foram iniciados, no Teatro Sadler's
Wells em Londres, os matches válidos pelas semifinais do
Ciclo de Candidatos ao título mundial de xadrez.
Anatoli Karpov, de 38 anos, vice-campeão mundial e vice
no ranking da FIDE (2755 pts) joga contra seu compatriota Artur Yussupov, de 29 anos e 14 no ranking (2610 pts).
As duas partidas já disputadas terminaram empatadas. O
concenso do mundo do xadrez aponta como franco favorito o ex-campeão, pois é o único que tem forças para
enfrentar o genial Kasparov.
O outro match reúne o famoso GM holandês Jan
Timman, de 38 anos, e 8o colocado no ranking com 2635
pts, e o inglês Jonathan Speelman, o jogador mais jovem
dessa disputa, com 33 anos feitos no último dia 02, e 13°
no ranking mundial, com 2615 pts. Das duas partidas
jogadas, a primeira terminou empatada depois que o GM
inglês passou por difíceis momentos, mas na segunda
Timman faturou o ponto e está vencendo por 1,5 a 0,5
pts.
Os matches estão programados em 8 partidas cada,
vencendo quem completar 4,5 pts. No caso de terminar
empatado, serão jogadas mais 2 partidas até que ocorra a
decisão no tabuleiro.
Cada um dos matches tem uma Bolsa de 200 mil
francos suíços (cerca de 123 mil dólares. A final de
Candidatos, que reunirá os vencedores dos matches, será
realizado a partir de 07 de março de 1990, também em
Londres, com prêmio de 300 mil francos suíços.
Speelman x Timman (Inglesa) 1) C3BR -C3BR 2)P4B
-P4B 3)P4D -PxP 4)CxP -P3R 5)P3CR -B5C+ 6)C3B -0-0
7)B2C -P4D 8)0-0 -PxP 9)B5C -P3TR 10)BxC -DxB
11)C4:5C -C3B 12)D4T -D4R 13)TD1D -P3T 14)P3R
-B2D 15)TxB -PxC 16)DxP -BxC 17)TxPC -DxD 18)TxD
-C2T 19)T5BD -B5C 20)TxP -T1CD 21)T1D -CIB
22)P3TD -B2R 23)P4CD -C3C 24)T7C -T1B.1D
25)TxT + -BxT 26)T7T -R1B 27)B6B -C5B 28) R1B -B3C
29)T6T -R2R 30)B5C -C3D 31)B3D -C1R (0 -1)
DIAGRAMA 597
Kenneth S. Hoivard 1926
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MATE EM 4 LANCES
Solução do diagrama 596: 1)R4R! (ameaça 2)D3C+
-R8D: 3)CR3D++) (se...R8D; 2)CR3R+ —R8R;
3)D3C + + ) (se...R8B; 2)CD3R+ —R8R:
3)D3C++) (se...T8C; 2)D3B+ —R8B;
3)CD3R++)

'Flu

segunda-feira, 9/10/89

JORNAL DO BRASIL

Pena que o Maracanã não tenha capacidade de mudar de cor. Se pudesse, o
maior estádio do mundo ficaria vermelho de vergonha por ter sido endereço,
durante 90 minutos, de um dos piores
jogos do ano. O empate de 1 a 1 entre
Fluminense c Cruzeiro foi o retrato de
time muito ruim, o carioca, contra equipe incapaz de explorar os inúmeros defeitos do adversário, a mineira. Classificação quase garantida à segunda fase, os
tricolores têm de se preocupar agora com
a melhoria de seu futebol. Por enquanto,
o futuro parece sombrio.
Líder de seu grupo até então, o Fluminense sentiu a responsabilidade de
uma partida que, pela lógica, teria de
vencer. Ai a verdade, camuflada por
campeonato em que a maioria das equipes ainda não se acertou, começou a
aparecer; O time conseguiu piorar seu
fraco poder de ataque — deu três chutes
a gol em todo o jogo — e cometeu erros
primários na marcação e na saída de
bola. Resultado: o primeiro tempo foi
quase todo jogado dentro do campo tricolor, com o goleiro Ricardo Pinto indo
à loucura com os erros seguidos de seus
companheiros.
Na etapa inicial, só houve um jogador a mostrar algo perto de bom futebol:
Eduardo. Sem ter atuação brilhante, o
ex-lateral do Fluminense não errou passes e, mesmo indo pouco ao ataque, fez
cruzamentos perigosos. No seu setor, a
bola era bem dominada, saía em passes
precisos e objetivos. Em todo o resto,
porém, a mediocridade campeava. Careca, a outra estrela mineira, fracassou.
Parecia a versão cruzeirense do rubronegro Renato Gaúcho — sempre que
recebia a bola, atrasava ou perdia a jogada com um drible desnecessário.

O

3-

A ruindade generalizaCastiço
da contaminou o juiz capixaba Carlos
Alberto Muniz Valente, que assistiu aos
lances de longe, invertendo faltas e revoltando os dois times. O árbitro, porém,
nada tem a ver com o festival de passes
errados e com a inoperância dos tiicolores. Quem foi ao Maracanã só conseguiu
alguma paz aos 41 minutos de jogo,
quando Marcelo Henrique completou
cruzamento de Vander Luis e fez o gol,
verdadeiro presente dos céus. Merecido
castigo para o Cruzeiro, incompetente
para vencer um adversário que errava
tudo.
O futebol piorou no segundo tempo.
, Nervoso, o time visitante não conseguiu
chegar perto ao gol tricolor. O Fluminense, em vantagem, voltou a seu jogo
sem ambições, trancado na defesa e com
Hélio isolado na frente. O Cruzeiro só
empatou aos 35 minutos, quando, em
cruzamento rasteiro que a defesa carioca
não conseguiu cortar, Heider, livre, completou. O time carioca ainda teve de
suportar cinco minutos de pressão do
adversário para sair de campo com bom
resultado, diante das circunstâncias. Melhor assim. A vitória, que quase aconteceu, poderia mascarar, mais uma vez, o
mau futebol tricolor.
Fluminense: Ricardo Pinto, Lucas, Bangel, Torrou o Edgar; Vítor, Donizete (RInaldo) o Vander Luis; Marcelo Henrique
(Márcio Luis), Hélio e Marqulnho. Teonico: Procópio.
Cruzeiro: Paulo César, Balu, Gilson Jador, Gilmar Francisco e Eduardo; Ademlr, Paulo Isidoro o Botinljo (Hamilton);
1 Heider, Caroca o Edson (Marclnho). Técnleo: Énlo Andrade.
Local: Maracanã. Bonda: NCzS 124.890. Público
pagante: 9.417. Nao pagante: 3.6S2. Juiz: Carlos
Alberto Muniz Valonte. Coxtooo amaroloa: RIcardo Pinto, Edgar, Márolo Luis, Eduardo, Careca o Edson. Gols: Marcelo Henrique, aos 41
minutos do primeiro tempo e Heider, aos 35 do
segundo tempo.
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Um ataque

ausente

•

õ pontamarcelorlenrique (Djrnarcou numa das três vezeseni queoFJuminense chegou ao gol do Cruzeiro

Os lances do Jogo
FALTAS POSSE DE BOLA
COMETIDAS

finalizações

q ataque do Fluminense mostrou nível de últicolocado na partida contra o Cruzeiro. O
^_Q
mo
«^X^»»
time só finalizou seis vezes — três delas erradas
vX
— nos 90 minutos de jogo e o centroavante
#\>0 Hélio, que tanta força fez para se recuperar de
•» contusão durante a semana, chutou uma bola a
Paulo César, do Cruzeiro, só fez
faigVTWravWjl]
gol. O goleiro —
liilHiirHirn 3uas
liül%
uma em falta cobrada por
defesas
*"^ta" Vander
°ert**
Luís e outra na finalização errada de
¦~~J_,^»_.....!l-._„ Hélio. Pouco para uma equipe que, até ontem,
t^O_____l^_S liderava seu grupo.

t

Esportoa

e Cruzeiro empatam em péssima partida

Aydano A ndré Motta

carta*
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FLUMINENSE

Ricardo Pinto — -àrk — Descsperado com as trapalhadas dos zagueiros,
teve eficiente atuação com três boas
defesas.
Lucas — * — Perdido na mediocridade geral. Muita raça, mas pouca produtividade no apoio. Do seu lado, saiu
o cruzamento do gol de empate.
Rangel— 9 — Complicou-se o tempo inteiro na saída de bola e deu espaço
a Careca, mas sorte porque o atacante
mineiro esteve mal.
Torres — -k-à — Fez ò que pôde para
consertar os erros de seus companheiros. Parecia uma barata tonta correndo de lado a outro.
Edgar — © — Muito ruim. Parecia
mal
preparado fisicamente, porque foi
envolvido o tempo inteiro pelos atacantes adversários.
Vítor — • — Errou enorme quantidade de passes e não combateu com eficiência. Outro que está entre os piores.
Donizete — * —- Marcou com alguma eficiência até se machucar. Aí passou a ser mais um no pandemônio tricolor.
Rinaldo — © — Entrou no seu lugar
e decepcionou mais uma vez.
Vander Luís — * - Dessa vez, o

caos tornou impossível organizar qualquer jogada. Ficou perdido no meio da
confusão.
Marcelo Henrique — * — Bem
marcado por Eduardo, só valeu pelo
gol que, no fim, acabou impedindo a
derrota.
Márcio Luis — O — O substituiu
com a inutilidade de sempre.
Hélio — © — Se não estivesse em
campo, ninguém notaria sua falta. Sem
ritmo, não conseguiu fazer nada.
Marquinho — © — Mostrou novamente o grave defeito de carregar a bola
em excesso, facilitando a marcação adversaria. Além disso, não teve a eficiência habitual na marcação. (A.A.M)
I O latcral-csqucrdo Eduardo foi a
solitária presença de bom futebol
no Maracanã. Sem ser brilhante, teve
bom desempenho, não errou passes c
marcou Marcelo Henrique com segurança. Sc apoiasse mais, talvez pudesse ter decidido o jogo. No mais, o time
do Cruzeiro foi beneficiado pela ineapacidade do Fluminense. Sua defesa
não teve trabalho e o ataque não conseguiu vencer os fracos zagueiros adversários. Careca, especialmente, chegou a atrapalhar com seus dribles sem
sentido.
j

Cotações — • ruim, * razoável; *+ bom, **+ ótimo; **++ excepcional
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1 "Corintians
Atlético MO
3°Guarani....
Flamengo
Atlético PR
6°lnter6P
Inter RS
8°Náutico.
Botafogo
São Paulo
Vitória....
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bido o terceiro cartão amarelo.
Donizete e Marcelo Henrique, contundidos, sâo dúvidas. O meio-campo sente fortes dores no tornozelo e está pes"Vou
simista quanto à sua presença.
ter de fazer tratamento intensivo. Está doendo muito."
O lateral-esquerdo
Eduardo
Eduardo esteve no vestiário de seu exclube, mas evitou encontrar-se com

CP

12
1
3
1
2
2
2
3
3
4.
2
4

3
1°Vasco
11
4
1
2
2°Flumlnense
10 4
2
2
3°Coritiba
3
2
2
Palmeiras
3
4
1
Portuguesa
2
13
6°Goiás
3
2
3
Cruzeiro
2
3
8°Santos
14
14
9°Grêmio
2
10°Bahia
«74124
4
Sport
12

SÁBADO

.9
9
7
4
7
7
5
12
7
8
4

GP

GRUPO B

Flamengo x Náutico
Maracanã (lohi
Goiás * numimn»
Serra Dourada (16h)
Grêmio » Portuguesa
Olímpico I16h)

Ricardo Leoni
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Hélio (E) perdeu gol feito no 2o tempo efoi só

GRUPO A'"

Com apenas seis pontos no cam- e três
jogos para consepeonato
ao segundo turno
classificação
a
guir
—, o Botafogo terá que jogar um
futebol mais ofensivo se quiser fugir
ao hexagonal da morte. Edu sabe disso e a tentativa feita com Paulinho
Criciúma — um centroavante que
volta para buscar jogo
já foi um
passo neste sentido.
Tanto o técnico quanto o próprio
Criciúma, autor do gol, consideram a
experiência bem sucedida. "Pelo que
vi, o time tem condições de evoluir e
ganhar, pelo menos, quatro pontos
nos últimos três jogos'„\ diz Edu. Em
sua opinião, Criciúma "esteve exuberante tática e tecnicamente e todo o

.
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13
9
9
9
8
7
5
5
8
7
5

Procópio. "Se não joguei bem hoje
(ontem), não sei mais o que é jogar
bem", festejou o ex-tricolor, que não
do desempenho do Fluminense.
gostou
"O
time esteve mal e com medo. Parecia que jogava fora de casa", criticou,
elogiando o resultado conseguido pelo
Cruzeiro. "Agora temos duas partidas
em casa, e vamos garantir a classificação com vitórias." (A.A.M.)

' GC

6
3.
7
3
7'
7
4
12
8
11
11
GC

6
6
10
5
5
10
5
7
10
12
9

DOMINGO
Atlético PR x Atlético MG Couto Pereira (17h>
Maracanã (17h)
Botafogo x Vitoria
Pacaembu (17h|
Corintians x Inter RS
lew Sobrinho (17h|
Inter SP x Sâo Paulo
Fonte Nova (17h)
Bahia » Corrtiba
Cruzeiro x Santos—Mmeirâo (17h)

5 gols — Bismarck (Vasco). Nivaldo
(Náutico) e Túlio (Goiás)
4 gols — Chatles (Bahia)., Machado
(Inter SP), Gaúcho (Palmeiras) e Carlos Alberto (Coritiba)
3 gols — Vander Luis e Marcelo Henrique (Fluminense). Cuca (Grêmio), Bobô (São Paulo), Geraldo (Atlético PR).
Neto (Corintians), Bizu (Náutico) e
Tonlnho e Roberto (Portuguesa)
Carlos Magno (Goiás), Mar2 gols
quinho (Atlético PR), Dico (Bahia),
Gustavo (Botafogo), Bebeto e Vivinho
(Vasco). Marcos Roberto e Washington (Guarani), Ernânl e Paulinho (Santos). Edson (Cruzeiro). Gérson. Aliton e
Robortinho (Atlético MG), Jairo (Vltória) e Fabinho, Viola e João Paulo (Corlntians)
Jacenir e Manguinha (Atlético
1 gol
PR), Zé Carlos, Luvanor, Edu. Nelson
e Chiquinho (Inter RS), Edson, Paulinho Carioca, Bandeira e Ditinho Souza
(Palmeiras). Joécio, Dinho, Marcus VInícius, Barbosa e Heraldo (Sport),
Maurício, Milton Cruz, Carlos Alberto,
Criciúma e Luisinho (Botafogo). Hélio,
Edgar e Donizete (Fluminense). Sinval
e Jorginho (Portuguesa). Ronaldo. Alves e Edvaldo (Inter SP). Carlinhos
(Santos), Jandir. Assis. Adilson, Nando
e Lino (Grêmio), Cilinho, Charles e Ta
to (Guarani). Kazu, Moreno, Chicão,
Marildo e Serginho (Coritiba), Levi,
Erasmo, Augusto e Vavá (Náutico).
Careca, Heider e Gilson Jáder (Cruzeiro), Marco Antônio Boiadelro, Célio,
Willian e Mazinho (Vasco), Paulo César, Mário Tilico. Edmilson. Nenè e Edivaldo (São Paulo). Bigu e Quirino (Vitória). Ailton, Nando e Júnior
(Flamengo), Éder, Carlâo e Batista
(Atlético MG) e Ronaldo (Bahia)
GOLS CONTRA
Osvaldo (Atlético PR, para o Flamen
go). Trasante (Grêmio, para o Palmeiras)

--¦

SÃO PAULO — O péssimo estado do gramado e a necessidade de
vencer fizeram do empate de ¥"&$'
Santos e Portuguesa, na Vila Belmi. ro, um jogo fraco em técnica e emoções no primeiro tempo. Na fase final, o deficiente juiz Ilton José da.
Costa se encarregou de piorar as coisas, errando contra os dois times, que
só não reclamaram mais porque o
resultado acabou sendo interessantepara ambos.
O gol de Jorginho para a Portuguesa, aos 33 minutos, em um contraataque, confirmou a leve superioridade que a Portuguesa começava a im-'
por. Depois dele, o time recuou e-fofa
vez do Santos ir em busca do impa(ç. \
Mas ele só veio no segundo tempo, logo aos dois minutos, depois da1
cobrança de um tiro livre indireto
marcado sobre o goleiro Sidmar,,que'
demorou em repor a bola em jogo.
Na seqüência, houve escanteio .e._0íi,
sobra, Carlinhos empatou de cabeça.
Logo em seguida, Paulinho e Henri-que se desentenderam e foram expulsos, o mesmo acontecendo com Biro-,
Biro por reclamar de uma falta de
Heriberto. '**"**'¦
Sérgio; Ditinho. David.'
Santos
Luizlnho o Vladlrrrir; César Sampaio..
Cosar Forrelra (Carlinhos) e Horilicr1 to; Jorginho. Paulino e Totonho
-~> •
(Tuicol. Técnico: Nloanor do Carvalho
Zanal.a,
Portuguesa Sidmttr:
Eduardo. Henrlquo o Cólio GaürJio:.
e Lá
Capitão
Tonlnho.
Biro,
Biro
iLuciano); Jorginho (BonUnho)e Ro.
Lopes.
berto Dinamite. Técnico: Antônio
tocai: Vila Bolmiro Bonda. NCzí 130.0firi.0O,
Público: 8.108 Juiz: llton José da Cosia..
Cartões Amarelos: Paulinho, Luizlnho.
Roberto, Eduardo o Biro Biro Carefles
Vermelhos: Paulinho, Henrique e Biro-Bi-,
ro. Ools: no primeiro tempo. Jorginho aos
33 minutos; no segundo. Carlinhos aos dois
minutos
¦

Maul. Levi, RomildorVa •
Náutico
vil c .Júnior, Gena, Erasmo o Aroldo;
Augusto. Marcào o Nivaldo Técnico:'
Charles Muniz

OS ARTILHEIROS

CLASSIFICAÇÃO

time tocou a bola com tanta facilidade, que a torcida do São Paulo chegou a gritar olé."
Criciúma, escolhido pelos jornalistas de São Paulo como o melhor do
jogo, elogiou o esquema tático do time, no qual ele., tem a coloboração
dos pontas e dos laterais. Foi numa
bola centrada por Paulo Roberto, repetindo uma jogada ensaiada durante
a semana, que surgiu o gol. "Nosso
time esteve mais criativo, dominou o
jogo e se não fosse o juiz, teríamos
vencido". Até sexta-feira, ele não estava em condições de jogar, mas recuperou-se e Edu decidiu que ele ficaria no jogo enquanto agüentasse.
Mauro Galvão só voltará ao time
na partida com a Internacional de
Limeira, também no Rio. Ele explicou que nào chegou a xingar o juiz
mas. a exemplo de Paulo Roberto,
achou que a arbitragem errou sempre
contra o Botafogo. "Esse juiz nem
deveria ter aparecido em Sâo Paulo,
qualquer substituto teria atuado melhor que ele". Paulo Roberto achou
que ao validar o gol do São Paulo o
juiz prejudicou a principal caracteristica de jogar do time: os contra-ataquês rápidos

3
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Botafogo muda a defesa Campeonato Brasileiro
para enfrentar Vitória
SÂO PAULO - Sem três jogadores importantes para seu.esquema tático — Mauro Galvào, expulso, e
Marquinho e Luisinho, suspensos
por terem recebido o terceiro cartão
amarelo contra o São Paulo, sábado
— o técnico Edu terá
que altçrar a
defesa do Botafogo para enfrentar o
Vitória, da Bahia, no Rio, no próximo domingo. Em compensação, o
rendimento do ataque deverá crescer,
caso prevaleça o entendimento que a
nova formação mostrou no Morumbi.

erredoa

Cariocas admitem má atuação
Podem acusar os tricolores de tudo,
menos de não ter autocrítica. Ninguém teve vergonha de admitir que o
time foi muito mal contra o Cruzeiro.
"Se
ganhássemos, seria uma grande
injustiça", resumiu Torres, contando
que nunca terminou uma partida tão
cansado como ontem. "Corremos atrás
da bola o tempo todo". O zagueiro comentou que, para melhorar, será preciso mudar tudo. "Foi muito ruim. E
ainda tivemos a sorte de ganhar um
gol de presente", constatou, citando a
responsabilidade pela liderança como
um dos motivos para a má atuação.
O técnico Procópio estava surpreso
e revoltado. Chegou a evitar entrevistas
logo depois do fim do jogo, mas depois,
de cabeça fria, comentou o péssimo
"Todo
desempenho de seu time.
mundo viu que ninguém jogou nada", disse, inocentando apenas Ricardo Pinto
da mediocridade geral. "Achei os jogadores pesados, sem mobilidade para
disputar as bolas. Vamos conversar
durante a semana para corrigir os defeitos. Só não podemos jogar assim
novamente. Não merecíamos nem o
empate, que acabou sendo um bom resultado."
O lateral-esquerdo Edgar está suspenso da partida contra o Goiás, sábado que vem, em Goiânia, por ter rece-

BOLA EM JOUU

Juiz piora
1 ai entre
paulistas

0

Vitória
Robson, Jairo, Edson, Car •
llto e Silva, Bizu, Alberto e. -Uigo,.
André Campos, Júnior e Marquinhos
Técnico: Joio FranciBco.

Local: Ariiloa Ronda: NCzS 46.812.00-Pú-.
blico: 4.171 Juiz: Luiz Carlos Felix Cartão
vermelho: Silva (Vitória! Gola: no prl-'
meiro tempo. Augusto, ao» 9 minutos,*
Erasmo, aos 27 mlnulos No segundotum ¦
po, Nivaldo, aos 10 e aos 31 minutos

Eduurdo. Wallaco Carioca.
Gomes. Ronaldo Ca6tro o Jorge Bala-'
ta. Richard. Périclos e Carlos Magno
(Wallace Goiano), Robson (Lenllson).
IGoi&e
Túlio eSandro Técnico: Calnote
Wilson, Maílson, João MarBahia.
colo. Wagner Baslllo e Paulo RoUson.'
Adenlldo (Ronaldo Silva). Gil ctnls0 Fernando. Osmar (Ivaníldo), Léo e
Marquinho» Técnico: Evarlslo do Mace
do
Local: Serra Dourada
Banda: .NCjJi
75.303,00 Publico: 6.016 Juiz: José.Rona-.
to Fidalgo Cartoea vermelhos: Périclos
(Golas) a Luis Fernando (Bahia) Gol: nosegundo tempo. Túlio, aos 6 minutos m ,

SP
Silas, China. Edvaldo,.
Valdir Carioca e Valdecl, Gérson!
Machado e Mendonça, Sidney. Ro
naldo Marques (Zé Cláudio) e P*»4o
Ilater
Mattos (Marquinhos) Técnico: Levir»e«J..
Pi
Marola. Odemilaon.'
Atlético PS
Osvaldo. Heraldo e Jacenir, Ca"cttü\"
Márcio e Delei, Geraldo (SorRinhn\
1 Mangutnha e Marquinhos Técnico:
Carbone
Local: Estádio Levl Sobrinho (Limeira),
Renda: NCzi 51.025.00. Publico: 6.427 Juiz;
Alvlmar Gaspar dos Reis. CarUo Amarelo'
Gérson Gola: no primeiro tempo, Macha
do. aos 45 minutos. No segundo. Marqulnhos, aos 12 minutos

O
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JORNAL DO BRASIL

segunda-feira, 9/10/89

Placar JB
CICLISMO
Copa Grupo de Apoio
ao Ciclismo Olímpico

'(Rio

ATLETISMO
OP do Brasil

Gaúcho de Rali Regularidade
I

Categoria graduados
1. Chrlstlano Nygaard/Norl Roolon
2. Enécio Decker/Genaro Cruz
3. Silvio Luz/Augusto Malnlorl
Classificação
1. Nygaard/ Roolon 77; 2. Silvio Luz/
Malnierl 74; 3. Gilberto Hoff/Paulo
Veock 62

(Americana, Silo Paulo)
Final
MULHERES
I
100m com barreiras
1 Conceição Qeremlas, SP 26
2. Juraciara P. da Silva, SP 18
Márcia Máximo, SP 18
100m
1. Cleldo Amaral, SP 29
2. Juplra Graça, SP 26
3. Ellana Souza, SP 21
400m
MarleneN. da Silva, SP 27
2. Maria Magnolia Figueiredo, SP 18
•3, Luciana Machado, SP 16
S.OOOm
t. Silvana Pereira, SC 25
..,¦''
2. Carmem de Oliveira, SP 19
3. Rosineide Vanderlei, SP 18
i.500m
'".
'.,
1. Rita de Cássia, SP 32
!>
2. Sorala Vieira Tollos, SP 18
3. Edlleuslmar Santos, RJ 13
Salto em distância
1. Rita Cristina Slombo, SP 34
2. Conceição Geremlas, SP 30
3. Benedita Aparecida Caetano, SP 18
Arremesso de peso
1. Alexandra Rodrlguez, SP 32
2. Marlnalva dos Santos, SP 27
3. Conceição Qeremlas, SP 19
Arremesso de disco
1. Rosana Bambl, PR 34
2. Fátima Germano, SP 29
3. Marlnalva dos Santos, SP 20
HOMENS
200m
1. Sérgio Mathias, SP 34
2. Antônio dos Santos Filho, SP 23
3. Lourlval Nascimento, SP 13
400m com barreiras
1. Antônio Euzéblo Ferreira, SP
Ricardo Vidal Oliveira, SP 31
3. Eronlldes Nunes, SP 23
400m
1. Sérgio Mathias, Sp 36
2. Roberto Carlos Bartolotto, SC 29
3. Sidney Telles, SP 18
5.000m
1Í Valdenor P. dos Santos, SP 30
2. Múcio Demilson, MG 27
3. Carlos Alexandre Ravane, SP 14
1.500m
1. Edgar M. de Oliveira, DF 34
2. João Carlos Leite. SP 20
3. Luis José Gonçalves, MG 21
5.000 marcha atlética
1. Cláudio Luis Bertolino, SP 34
2. Sérgio Galdino, SC 25
3. Antônio Carlos Kohler, SP 14
Arremesso de disco
1. João Joaquim dos Santos, SP 36
2. Edson Miguel, SP 26
3. Jair Roberto Venàncio, SP 25
Arremesso de dardo
1. Nivaldo Berge Filho, SC 27
2. Ivan Roberto da Costa, SP 24
3. Sebastião do Carmo, SP 20
Salto com vara
1. Roberto Bortolucci, SP 36
2. Edson Miranda, SP 23
3. Antônio Sérgio de Oliveira, SP 21
Salto em distância
I.OIIvIerKadie, SP 34
2. Cristlano Laurlno, SP 32
3. Fernando Britto, SP 23

GOLFE

VII Campeonato Internacional
de Duplas Femininas
(São Paulo)
1 Inglaterra 278, 2. Espanha 279
3. Colômbia 284, 4. França 284
5. Dinamarca 286

Aberto do Japão
Resultado final
1 Masahl Jumbo Ozaki (Jap) 274
2. Brian Jonés (Austr) 275
3. Akihito Yokohama (Jap) 278

Masters de Stuttgart
(Alemanha Ocidental)
'
Classificação final
1 Bernhard Langer (AI.Oc.) 276
2. José Maria Olazabal (Esp) e
Payne Stewart (EUA) 277

Aberto do Texas

¦

'

Beira Mar 1 x 0 Avolro
Classificação
1 Porto ,
2. Sporting
3. Vitória de Setúbal
4. Bonflca

•

Grupo B
Sobradinho-DF 1 x 2 Collândla-DF
Taguatlnga-DF 1 x 2 Vila Nova-GO
Grupo C
,
Sampaio 2 x 1 Maranhão
Sel»glpe 1 x 2 Flumlnenso-BA
Grupo D
4 de Julho-P11 x 1 Fortaleza-CE
Grupo F
CSA 1 x 0 Capelense
'.
Central 1 x 0 Santa Cruz-PE
G
Grupo
Confiança-SE 2 x 1 Lagarto-SE
Leônlco-BA 0 x 1 Catuense-BA

Barcelona 3 x 1 Real Madrld
Rayo Vallecano 0x0 Real Mallorca
Real Soclodad 2x0 Castellòn
Tonerlfo 2 x 1 Real Ovledo
Celta 1 x 1 Osssuna
Logronos 1x0 Valladolld
Atlético Madrld 2 x 1 Zaragoza
Sporting Gijon 0 x 1 Atlético Bilbao
Valencla 1 x 1 Sevllla
Cadiz 0x2 Malaga
Classificação
1 Atlético Madrld
2. Sevllla
3. Real Madrld, AU. Bilbao e
Logroftes
6. Oviedo, Mallorca, Osasuíia
e Malaga.

Grupo H
Rio Branco-ES 3x0 Colatina-ES
Grupo J
Esportivo 1 x 1 Santo André
Grupo L
União São João 1 x 1 Bangu
Grupo M
Rio Branco 1 x 0 XV de Piracicaba

(Seul. Coréia do Sul)

10
.9

" Campeonato Holandês
Fortuna 1 x 0 FC Utrecht
Vyillen II 3 x 2 Haarlen

Arlovaldo Santos
São Paulo — '"'IlijKs^asàíUBW
" '
fflW-

TÊNIS DE MESA
13° Campeonato Brasileiro
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Mirim, Infantil e Juvenil
(João Pessoa, Paraíba)
Homens
Final juvenil
José Martins, RJ 2 x 0 César Camargo,
SP (21/17 e 21/8)
Final infantil
Fábio Okano, SP 2 x 0 Márcio Andrade,
MG (21/11 0 21/14)
Mulheres
Final de duplas
São Paulo 2 x 1 Rio do Janeiro (16/21,
21/12o21/16)
Final mirim
Aily Murashige, SP 2 x 0 Érica Sato, SP
(21/14 0 21/13)
Final infantil
Míriam Takano, PR 2 x 0 Eliana
Kawaguchi, SP (21/18 e 21/13)

SS

j

Mundial de Ligeiros
(Sacramento. Estados Unidos)
O porto-riquenho Juan Mollna ganhou
o titulo mundial dos ligeiros, versão
Federação internacional de Boxe, ao
nocautear o norte-americano Tony
Lopez, no segundo assalto

TENS

Mundial de Supergalos
(Bourdeaux, França)
O francês Fabrice Benichou manteve o
titulo mundial dos super-galos, versão
Federação Internacional de Boxe, ao
derrotar, por pontos, o porto-riquenho
Ramon Cruz

V Copa Banco Econômico
(Salvador)
Categoria 12 anos
Luciana Dinoa 6/4 e 6/2 Marcela
Barbosa e Tatiana Calazans 6/2 e
6/2 Vanessa Fon
Categoria 14 anos
Paula Braga 6/0 e 6/0 Mariana Oliveira,
Eliana Rocha 6/0 e 6/0 Ana Mottin,
Karina Spickowski 6/0 e 6/0 Lilian
Papaleo e Vanessa Perez 6/2 e 6/1
Elisa Ribeiro
Categoria 16 anos
Egberto Caldas 6/2 o 6/1 Elis Borges,
Alessandro Guevara 6/4 e 6/1 Roberto
Blanco e Marco Fonseca 6/0 e 6/3
Luiz Farias

;í*oouErs®$lÉS
29° Campeonato Mundial de
Hóquei Sobre Patins
(San Juan, Argentina)
Sábado
Grupo A
Angola 1 x 3 EUA
Colômbla2x5Chlle
Itália 2 x 0 Portugal
Grupo, B
Argentina 3x2 Espanha
Suiça6x 3 Austrália
Al. Ocidental 4x5 Holanda
Domingo, grupo A
Colômbia 2x10 Portugal

(Inglaterra)
Resultados
Argentina 3x2 Holanda
Inglaterra 0x0 Austrália
¦k Austrália lidera o torneio

¦^ADREZ^mm
Campeonato Mundial
(Londres)
Semifinais
Karpov (URSS) 0,5 x 0.5 Yusupov (URSS)
Classificação apôs quatro jogos
1.
Karpov
2,5
1.5
2.
Yusupov
Timman (Hol) 0,5 x 0,5 Speelman (GBR)
Classificação apôs cinco jogos
LTilman
2,5
2. Speelman
1.5

Vítor venceu a Copa Chevrolet sem cometer nenhuma falta

r

GP de Brisbane

Vítor ganha no hipismo
Ricardo Fonseca

ÃO PAULO - O mineiro Vítor
Alves Teixeira, montando Zurkis
Cepel Gitabi, venceu ontem, no Clube
Hípico de Santo Amaro, o Grande Prêmio que encerrou a Copa Chevrolet de
Hipismo. A competição valeu como
segunda seletiva sul-americana para a
Copa do Mundo, marcada para abril
de 1990, na Alemanha. As próximas
provas classificatórias serão realizadas
em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e
Buenos Aires.
A prova teve 36 concorrentes ho
primeiro percurso com obstáculos de
1,50 metro, mas só 16 deles puderam
voltar à pista de grama para a segunda
passagem a 1,60 metro. Entre os eliminados estava Nelson Pessoa Filho, o

14
13
11

Classificação
Universldad Católica 5x0 Iqulquo •
,
La Sorena 1 x 1 Valdlvla
Es|ra|a Vormo|ha e D|namo.
Uniôn Espanola 1 x 1 Concepción 3 ze|iezn|car
j
Cobreloa 2 x 1 Colo Colo
Hajduk e Buducnost.
Huachipato 3x0 Evorton
Amistoso
Naval 2x0 Rangers
0'Higgins 4x0 San Felipe
Fernandez Vial 2x0 Cobresal Colômbia 2x0 Sporting (Coi)

:'

O sul-coreano Baek in-Chul manteve o
titulo mundial dos super-mèdlos,
versão Associação Mundial de Boxe,
ao nocautear o norte-americano Ron
Esse», no 11° assalto

(10a rodada)

no»™'" c°"<"" 3 * ° ln8llU)l°

1 Rivor Plate.
Raclng Mecholon 0x0 Kortri|k
Lokoren 0x0 Standard
2. Indopondlonto, Boca Junlors
Anderlecht 2x0 Boorschot
o Rosário Central
5. Glmnasla Esglma, Veloz o
SV Brugge 2 x 1 St. Truldon
Raclng Club.
Llerso 2 x 1 St. Charlerol
Beveron 0 x 1 Club Brugge
Luik 2x0 Germicai
Campeonato Iugoslavo
Waregen 0 x 3 AA Gont
Partizan Belgrado 1 x 0 Sloboda
Classificação
volez Mostar 5 x 1 Zoljeznlcar
Osljek 1 x 0 Vardar Skopje
1.
Anderlecht.
14
Borac Banjaluka 1 x 0 Dínamo Zagrob
2. Royal Mecholon
13
Hajduk Split 6x0 Vojvodina
3. Club Brugge..
11
Radnicki Nis 1 x 0 Spartak Subotica
™i°ka1 *" Eslrola vermelha
Campeonato Chileno
Saravojo 1x0 Rad Belgrado
Buducnost 0x0 Ollmpija
(5" rodada)

Campeonato Espanhol

BOXE

Internacional de Luton

(Rio de Janeiro)
No Botafogo
Asei 10x7 Tijuca
Guanabara 7x8 Fluminense
Palnelras 7x8 Pinheiros
No Guanabara
Bauru 9x11 Botafogo
Fluminense 13x9 Paulistano
Asbac 17x6 Sport
* Finalistas: Guanabara x
Pinheiros

17
14
12
11

2/u C°7° C°ra

1 Humaitá
Raclng-Cordoba 1 x 2 Rlvor Plato
«P?rtV?o\1JaCUI7
r,
Chaco2xtDoportlvoEspariol
Oriental 2 x 0 Doportlvo Recolota
Glmnasln Esgrlma 0 x 0 Veloz
Classlfcaçâo
Raclng Club 0x0 Forro Carrll
Talloros 0 x 0 Indopondlonto
1 Nacional o Rublo
14
Snn Lorenzo 0x0 Estudlantos
3.
Humalta
10,5
Plalonso 1 x 1 Mandlyu
4.
Sportlvo,
8
Argontlnos Jrs 2 x 0 Union
5. Corro Cora
8,5
üoca Junlors 4x2 Nowell's
classificação
Campeonato Belga

Campeonato Português

Classillcação
1 Campo Grando
2. S. Cristóvão o Mosqulta
3. Goytacaz
. 4. América o Frlburguenso

Campeonato Brasileiro
2* divisão

í!aÜ!0n.,al
Rublo
2 x

8
7
61

Campeonato Argentino

Campeonato Paraguaio

Mundial de supermédios

(Itália)
Homens
1. Marco Milani (Ita) 2h16m08s
2. Alexander Khlynin (URSS) 2h16m16s
3. Jyula Borka (Hun) 2h16m2Bs
Mulheres
1. Emma Scaunich (Ita) 2h36m02s
2. Zoja Gavriluk (URSS) 2h36m42s
3. Suzana Cirlc (Ind) 2h40m29s

Campeonato Brasileiro Júnior

América T.R. 1 x 0 Rubro
Bonsucosso 2x0 Miguel Couto
Sâo Cristóvão 1 x 1 Mosqulta
Portuguesa 0x1 Frlburguenso
Tomazlnho 2 x 1 U. Nacional
Goytacaz 1 x 1 Paduano
Campo Grando 2x0 Madurolra

(San Antônio, Estados Unidos)'
1. Donnie Hammond (EUA) 194
2. Paul Azinger (EUA), Duffy Waldorf
(EUA), Bob Lohr (EUA), Don Pooley
(EUA) 196

IV Maratona de Veneza

POLO-AQUATICO

'

Classificação
Classillcação
1 RodaJC
13
1. Católica o La Sorona,
12
2. PSV Eindhovon o RKC
3, Concopclôn n Cobroloa.
4 Fortuna.
11
5. CHIoglns o Naval.
5. A|nx,Utrocht,Twonlo o MW 10

Grupo N
Oporário 0 x 1 Londrina
Unlâo 2x0 Ublrata
Grupo O
Esportlvo-RS 1 x 1 Juvontudo-RS
Grupo Q
Aval 0x1 Santa Cruz
Grupo P
Noroosto 3x0 Caxias
Oporárlo-RS 1 x 1 Foz-RS
Jolnvlllo2x0 Pinheiros

Campeonato Estadual
do Rio — 2* divisão

do Janolro)

1. Eduardo Câmara Borllnck, Espaço Vital
2. Jwtl Vliilni do Souza, Bangu
3. Casar Viana Mendonça
Ranking ostadual
1. Raimundo Nonato, Nllopolitana46
2. Joei Viera do Souza, Bangu 38
3. Eduardo Berllnck

.

'mwmm- futebol

1 Tltlnno Modolros/Vlnlcius Lhullor
2. Mnrcolo o Alexandra Blaulh
Categoria Maratona
1. Ricardo Al Alan/Luclo Pinheiro
2. Carlos Proaporlus/Adomar Rosa

(Austrália)
Fi.ial simples
Niclas Kroon (Sue) 4/6, 6/2 e 6/4
Mark Woodforde (Austr)
Final duplas
Mark Kratzmann/Darron Cahill (Austr)
6/4, 5/7 e 6/0 Simon Youl/Brod Dyke
(Austr)

Neco, que cometeu três faltas com Lorramy Cepel Guahi, montaria que lhe
foi emprestada especialmente para esta
prova.
Só três conjuntos classificaram-se
para o desempate ao cronômetro, que
teve seus obstáculos elevados para 1,70
metro. Carlos Vinícius Gonçalves da
Motta foi o primeiro a entrar na pista,
conseguindo terminar o percurso sem
faltas, em 45s6l. O resultado íhe garantiu o vice-campeonato. José Roberto Reynoso Fernandes, o Alfinete, veio
a seguir com Empedrado Vargi Monte
Cristo e, embora tenha feito o tempo de
43sl2, terminou em terceiro, com duas
faltas. O conjunto formado por Vítor e
Zurkis encerrou a prova. A exibição foi
perfeita e eles completaram a pista em
45s58, três centésimos a menos que a
marca de Vinícius, sem cometer nenhuma falta.

GP da Basiléia
(Suiça)
Final,simples
Jlm Courler (EUA) 7/6, 3/6. 2/6,
6/0 e 7/5 Stefan Edberg (Sue)

GP de Orlando
(Flórida, Estados Unidos)
Final
André Agassi (EUA) 6/2 e 6/1 Brad
Gilbert (EUA)

Torneio de Casablanca
(Marrocos)
Final
Tarik Benhabiles (Fra) 7/6 e 6/3 Mark
Koevermans (Hol)
Olavo Rufino

Belo Horizonte — Waldemar Sabino

14
12
11

«SWgBASQU.ET-E, mm
Paulista

Masculino

Resultados de sábado
Sírio 121 x 85 Corintians
Pirelli 117 x 27 Paulistano
Rohn Internacional 107 x 86 Itapema
Lwart-Lwarcel 90 x 79 Ipe-lse
Recreativa 87 x 62 Bandoiras
Ravelli Franca 94 x 81 Nosso Clube
São José de Corquilho 77 x 74
São Carlos

6° Taça Brasil Feminino
(Sorocaba, São Paulo)
Semifinal
BCN 83 x 82 Arisco/MInercal
* Finalistas: Perdigão e BCN

3° Torneio Venepesca
(Barra de Guaratiba, Rio de Janeiro)
Classificação por equipe
1 Gavião do Mar Azul, RJ
2. Abissal Clube de Posca, RJ
3. Pedro Alvarez Cabral, ES.
4. Cocoroca, RJ
5. Clube do Anzol, RJ
Classilicação por clube
1. Abissal, 2. Pedro Alvarez Cabral,
3. Cocoroca

364
320
280
¦235
205

FUTEBOL DE SALÃO
XVII Brasileiro de Seleções
(Vitória. Espirito Santo)
Mato Grosso 2x2 Goiás
Espirito Santo 3 x 3 Rio de Janeiro
•* Goiás e Espirito Santo se classificaram para a íase final, de 21
a 28 deste mês, em Fortaleza

IATISMO
XX Sul-Americano de Snipe
(late Clube Paulista)
3" regata
Ivan Pimentel/Leonarâo Prioli, RJ
Paulo Santos/Ricardo Santos, SP
3. Ricardo Mottin/Didier Dherte, SP
4. André Warlich/Fernando Krabe, RS
5. Bruno Prado/Marcos Ferrari, SP
4"regata
1 Ivan Pimentel/Leonardo Prioli, RJ
2. Paulo Santos/Ricardo Santos, SP
3. Carlos Hackerott/Alexandre Cruz, SP
4. Ricardo Mottin/Didier Dherte, SP
5. Antônio Carlos Leme/Bernardo
Bartijoto, RJ
Classificação após quatro regatas
1 Pimentel/Prioli, RJ 10.25 pontos
perdidos, 2. Paulo e Ricardo Santos,
SP 23 p.p.: 3. Kurt Diemer/Alexandre
Corrêa. RJ 26,75; 4. A Carlos Leme/
Bartijoto, RJ 35, 5. Marco Aurélio e
Rafael Paradoda. RS 35

VÔLEI
Torneio Início Masculino
(São Paulo)
Final
Pirelli 2 xOTelesp (15/9 o 15/11)

AUTOMOBILISMO

Campeonato Paulista Feminino

Inglês de Fórmula Ford

(Santo André)

(Silverstone)

Sadia 3x0 São Caotano/Basf (15/6,
15/7 e 15/5) e Pão de Açúcar 3x2
IAP(4/15, 15/5, 15/7 e 15/10)
• Semifinailistas. Sadia, Pão de
Açúcar, Pirelli e Rodrimar

Resultado da prova
1. Gil de Ferran, 2. David Coyne
3. NikoPalhares.

Paulista de Fórmula 1600
BODYBOARDING

(Interlagos)
8' etapa
1. Silvio Crema, 2 SepeVidotto
3. Jean Pierre Panaque
Classificação
1. Luiz Donizetti 110; 2 José
Ferraz 72; 3. Gilberto Lima 54

Campeonato da Associação
de Bodyboarding de Ipanema
4- ETAPA
Sênior 1 Fernando Dias
Júnior 1 Leonardo Lobo
Mirim' 1 Leonardo Müller

Brasileiro de Enduro —
IV Enduro da Madrugada

,

(Curitiba, Paraná)
Resultado da prova
Ugo Bubani. MG

Rali dos Faraós
(Hurgada. Egito)
Carros: 1 Jacky Icks/Tarin (Bel)
Ari Vatanen/Berglund (Fin/Sue)
3. Mouton/Baumgartner (Fra)
Motos: 1 Stèphane Peterhansel (Fra)
2. Alessandro de Petri (Ita)
3. Eddy Orioli (Ita)
Classificação geral
Carros: 1 Ari Vatanen/Berglund
2. Aurlol (Fra)
3. Mouton/Baugartner (Fra)
Motos: 1 Alessandro De Petri (Ita)
2. Stèphane Peterhansel (Fra)
3. Eddy Orioli (Ita)

Gáucho de Turismo
(Oitava etapa SOOkm de Tarumã)
Graduados
João Clênio/Egon Herzseledt
J C Andrade/J Alfredo Ferreira
Valdir Beneder/Antonio Sartori
* Clènio e Egon campeões do Gaúcho
Categoria Novatos
1 Silvana Taska/Vanderlei Longhi
2. Paulo Ternus/Artur Leão
Categoria Turismo

Jaquelinee Walter brilham no brasileiro de boliche

Casal lidera boliche
Fernando Lacerda
HORIZONTE — A mineira Jaqueline Costa, atual campeã
BELO
nacional e representante do Brasil na
próxima Copa do Mundo de boliche:
em dezembro, em Dublin, na Irlanda
manteve a liderança do VII Campeonato Brasileiro Individual de Boliche,
após três dias de disputa, com média de
184,4 pontos. Entre os homens. Walter
Costa, marido de Jaqueline e considerado o melhor jogador do pais. continua em primeiro seguido de perto pelo
mineiro Pedro Rocha.
O campeonato será encerrado hoje
à tarde com a realização das finais no
masculino e feminino entre os quatro
prtraeiros colocados em cada catego-

ria. Pela manhã serão realizadas as
três últimas partidas de cada categoria valendo pela fase classificatória.
Walter Costa e Pedro Rocha estão praticamente garantidos na final masculina. enquanto Jaqueline. Sandra Maciei e Sara Raquel Guterman já estão
com suas vagas asseguradas no feminino. A quarta vaga para a final feminina está entre Milena Carvalho. Lúcia Vieira e Paulette Martins.
"O campeonato brasileiro está servindo como ótimo treinamento para a
Copa do Mundo da Irlanda e tenho
condições de melhorar até a competição afirmou Jaqueline Costa. Ela
considerou muito bom o nivel técnico
do masculino e afirmou que o nivel
entre as mulheres podena ser um pouco melhor
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'bowls' é
praticado por brasileiros

Cariocas reagem no 'bowlsr
Gisele Porto

cariocas assumiram a liderança
Os da Taça Rio-São Paulo de
bowls. que termina esta manhã, no
Paissandu Atlético Clube. Os pontos
conquistados ontem permitiram a virada carioca. Nãjirst leg (primeira etapa)
do tradicional torneio, em São Paulo,
os paulistas conseguiram uma vantagem de 49 pontos no masculino e 45 no
feminino. Agora, o Rio vence por cinco
pontos entre os homens e 25 entre as
mulheres.
Inventado pelos ingleses em 1299. o
bowls é disputado no Brasil há 66 anos.
apenas no Rio e em São Paulo. Equipes
de quatro jogadores competem num
green de 40m de comprimento por 6m
de largura e o objetivo é com uma

wood (bola de plástico de 1 quilo) atingir ou aproximar-se ao máximo do
jack (bola branca de lOOg). A equipe
qüe chegar mais perto do jack soma o
maior número de pontos. Cada partida
dura cerca de duas horas, onde nem
tudo é esforço.
O bowls è um dos poucos esportes
onde os praticantes podem alternar as
jogadas com goles de uísque, café e
de
tragadas de cigarros. Tudo repleto
"E um
polidos comentários em inglês.
jogo muito formal. As regras não mudararri nunca" admite o capitão da
equipe do Rio. o cearense Antônio
Sombra. Cada torneio é motivo para
comemorações entre os bowlers. com
almoço de abertura, dance-dinner (jantar dançante) e high tea (espécie de chá
completo reforçado). Tudo com muita
fleuma, independentemente do resultado.

III Fico Surfe Festival
(Praia de Stella Maris. Salvador)
Mirim
1 Peterson Rosa (PR)
Júnior
1 Cristiano Spirro (BA)
Feminino
1 Michele Pessoa (RJ)
Open
1 Joca Júnior (RN)

CANOAGEM

-.-.':-.'.

Campeonato Brasileiro
(Seletiva para o Sul-Americano)
1 São Paulo 730: 2 Minas Gerais 64
3 Rio Grande do Sul 54; 4. Espirito
Santo 43. 5. Bahia 41

RUGBY
Campeonato Sul-Americano
(Montevidéu, Uruguai)
Argentina 103 x 0 Brasil
Uruguai 32 x 7 Paraguai
Classificação
1 Uruguai, 2 Argentina. 3 Chile,
4 Brasil e 5 Paraguai

Marcelo Gomes. >om sucursais

segunda-feira, 9/10/89

JORNAL DO BRASIL

Tanta médiocridade
Vicente Dattoli
Em campo, dois times incompetentes
e 26 jogadores sem a menor criatividade
c disposição. O resultado, claro, nâo poderia deixar de ser um sonolento 0 a 0,
como fizeram ontem, cm Porto Alegre,
Internacional e Flamengo. Para o time
carioca, que continua em terceiro lugar
no grupo A do Campeonato Brasileiro,
acabou sendo um ótimo resultado. O
treinador Valdir Espinoza vai ter, no
critanto, muito que mudar na equipe, se
quiser conseguir algo mais que simplesmente participar do torneio.
O Flamengo é o time que menos gols
fez no campeonato — apenas quatro,
sendo um deles contra — e seu ataque
mostrou o motivo. Alcindo, Nando e
Zinho não conseguiram realizar sequer
um lance, que levasse perigo ao gol de
Taffarel nos primeiros 45 minutos. Borghi, que deveria colaborar para a criação
das jogadas, mostrava-se, mais uma vez,
totalmente alheio ao jogo. Se Espinoza
confirmar sua idéia inicial — ontem, seria a última chance do argentino entre os
titulares — Borghi deve ser barrado já
para a partida de amanhã, pela Supercopa, contra o Argentinos Juniors, em Buenos Aires.
! O Internacional começou a partida
sufocando o Flamengo. Espinoza armou
o.time carioca para explorar os contra-ataques sem contar, contudo, com a total
inoperância de seus atacantes. A bola
passava de Júnior e voltava rapidamente
à defesa do Flamengo, que não tinha
tempo de recuperar-se. Apesar do domínio, faltava ao Inter maior criatividade
nüs conclusões, além de um pouco mais
de disposição nas divididas.

Zé Carlos — -k — Apesar da pressão do
Ipter, não teve trabalho.
Uidemar — k-k — Não comprometeu.
Preocupado em ser surpreendido, limitôu-se a defender — com disposição.
Márcio Rossini — * — Soube segurar o
siifoco do Inter, valendo-se, algumas vezes, de jogadas um pouco violentas.
Sentiu o tornozelo e foi substituído.
Júnior II — © — Não sabe o momento
efiato da antecipação e acaba saindo
vendido nos lances. Substituiu Márcio
Rossini e andou comprometendo.
Fernando — * — No mesmo nível de
Márfcio.
Leonardo — • — Irritadiço. Levou um
passeio de Luvanor e ainda tentou dominar o juiz com reclamações.
Aílton — k — Sem criatividade. Carrega o piano, nada mais.
J.úniòr — ** — O melhor do time até
cansar. Fica perdido quando tenta criar
ajguma jogada e não encontra quem fale
sua língua.
Borghi — 0 — Não parece ser argentino. Fora de forma, não corre, não briga
e simplesmente espera que a bola passe por perto para tentar alguma coisa.
Dificilmente continuará no time.

SO

A defesa gaúcha, sem ter com o que
se preocupar, avançava, liberando Zé
Carlos e Bonamigo para apoiarem o ataque, aumentando ainda mais a pressão
sobre o Flamengo. No segundo tempo,
Bráulio e Espinoza resolveram mexer nos
times. A entrada de Renato, o carioca,
no Flamengo, deu mais movimentação
ao ataque —- chegou a perder um gol ao
receber livre um passe de Uidemar, na
grande área, e tentar deslocar Taffarel.
A torcida só se movimentava com os
gols que aconteciam em São Januário —
cada gol do Vasco era uma festa para os
torcedores do Inter — ou em alguns
lances dignos de uma comédia. Alcindo
tropeçou em um fio que estava no gramado e quase caiu, quando foi bater um
escanteio, e o goleiro Zé Carlos chocouse com Fernando ao sair para tentar
cortar um cruzamento, com a bola sobrando para o armador Zé Carlos, que
tentou, de bicicleta, completar a jogada.
Tristes momentos de um jogo entre os
dois times que mais vezes conseguiram o
titulo nacional e hoje se contentam em
não disputar o hexagonal da morte.

Local: Beira Rio. Juiz: José Assis Aragâo. Renda: NCzS 138.542.
Publico: 14.333. Cartões amarelos: Fernando e
Renato.

Renato — kk — Substituiu Borghi e
conseguiu dar um pouco mais de movimentação ao ataque do Flamengo. Deslocou-se com inteligência e quase salva a
péssima atuação do ataque com um belo
gol.
Alcindo — © — Não fez nada em campo, exceto prender a bola num lance
que tinha dois companheiros bem colocados para finalizar.
Nando — 0 — No primeiro tempo deu
uma cabeçada para o alto. No segundo,
nada.
Zinho— • —- Ciscou por todas as posições do ataque, sem produzir coisa aiguma.

Taffarel teve pouco trabalho diante da falta de criaiivi

Zico reforça time na Argentina
O empate com o Internacional deixou o técnico Valdir Espinoza satisfeito. Ele afirmou que aos poucos a equipe vai se conscientizar do tipo de futebol
que pretende ver o Flamengo praticando.
Muita aproximação, toques rápidos e defesa em bloco. Hoje, às 18 horas, a delegação embarca para Buenos Aires, onde
enfrenta o Argentino Júniors amanhã
pela Supercopa e contará com Zico, que
ontem treinou muito bem na Gávea. O
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])Io início da partida, o lateral Paulo Roberto (C) perdeu uma ótima oportunidade

Atlético e Guarani empatam
è torcedores vaiam a partida

Os quase 15 mil pagantes esperavam
mais da partida. E parte desta expec-

tativa estava depositada na filosofia de
trabalho dos dois técnicos: Jair Pereira e
Cilinho, ambos conhecidos como defensores do futebol ofensivo. O Guarani
deixou claro que na prática a teoria do
técnico Cilinho seria diferente. Já o Atlético chegou a enganar seus torcedores,
quando, aos três minutos, o lateral-esquerdo Paulo Roberto desperdiçou grande oprtunidade para marcar.

Mas o time mineiro só voltou a
ameaçar o gol de Sérgio Neri aos 32
minutos, quando Éder chutou para fora. totalmente livre de marcação. O Guarani, por sua vez. nào teve nenhuma
grande oportunidade na primeira etapa,
limintando-se a algumas tentativas esporádicas com o ponta Tato e o centroavante Washington, que pouco ameaçaram o gol atleticano. Aos 40 minutos do
primeiro tempo, a torcida começou a
vaiar e continuou até o final dessa etapa.
Jair Pereira até que tentou melhorar seu time. Tirou o meia Ailton. que
não estava bem. e colocou o centroa-

5

Renato Dallo

Belo Horizonte — Waldemar Sabino

BELO HORIZONTE — A teoria
defendida enfaticamente pelo técnico Cilinho, do Guarani, de que '"futebol è
espetáculo", não contagiou seus jogadores, nem os do Atlético, que fizeram
ontem à tarde, no Mineirão, um jogo
feio, embolado no meio-campo e pobre
cm técnica. O resultado de tantas deficiências não poderia ser outro: 0 a 0. O
empate deixou o time mineiro na liderança de Grupo A. ao lado do Coríntians, que não jogou nesta rodada, com
nove pontos ganhos. Não foi, no entanto, suficiente para evitar as intensas
vaias dos torcedores atleticanos, insatisfcjtos com a atuação da equipe.
"A torcida
não pode esquecer que o
;
Guarani é um adversário forte, do mes(no nível do nosso time e que ainda
teva a vantagem de ter jogadores mais
experientes'*, comentou o meia Marquinhos, tentando encontrar uma justificativa para a péssima atuação do
Atlético.

O

Espinoza alterna
calma com tensão

Flamengo: Zé Carlos; Úldemar, Mareio
Rossini (Júnior II), Fernando e Leonardo; Allton, Júnior e Borghi (Renato); Al0 cindo, Nando e Zinho.
Técnico: Valdir Espinoza.

Cotações: • ruim; + razoável; ++ bom; -*¦¦*¦* ótimo; *¦*+* excepcional

Esportes

poderia dar em nada

Internacional: Taffarel; Chiqulnho, Nenê, Norton e Jacquet; Norberto, Zé Carlos e Bonamigo; Luvanor, Nelson (João
0 Carlos) o Edu (Edmundo),.
Técnico: Bráulio.

r~j Norberto e Zé Carlos foram os
únicos jogadores que conseguiram
criar alguma coisa no inexpressivo time
do Internacional. A defesa — de TafTarei ao lateral Jacquet — não teve trabalho e ainda pôde apoiar o meio-campo,
sem grandes qualidades. No ataque,
além da disposição de Luvanor — que
dominou totalmente Leonardo — só a
apatia de Nelson, Edu, João Carlos e
Edmundo.

O

vante Saulo para jogar ao lado de Gérson. outro que fez má partida. Na base
da vontade, a equipe atleticana até que
cresceu um pouco, desperdiçou umas
duas ou três oportunidades e foi só. Como consolo resta a liderança dividida
com o Corintians é a quase certa classificação para a próxima etapa do Campeonato Brasileiro.

Atlético - Rômulo; Carlâo. Batista. PauIo Sérgio e Paulo Roberto. Éder, Lopes.
Marquinhos (Wallaoe) e Allton (Saulo):
0 Mauricínho. Gérson e Éder Técnico: Jair
Pereira.

0

Guarani Sérgio Neri, Betfto, Pereira.
Nené e Albérts: Charles. Cristóvão. Pita e
Pedrlnho Maradona (Zenon); Tato e Washington. Técnico: Cilinho.

Local: Mineiráo. Renda: NCZS 156.928.00 rMMico: 14 902. Juia: Aristóteles Contalici Cartio Amarelo: Petlrinho Maradona

maior problema é na zaga, pois Márcio
Rossini sofreu uma pancada no tornozeIo esquerdo. "Está doendo muito, mas se
precisar vou para o sacrifício."
Esta é a maior dúvida de Espinoza:
Júnior Baiano, o reserva imediato da
zaga, está suspenso. Em compensação,
Flamengo pode ter dois importantes
reforços para partida na Argentina: Josimar será examinado hoje pela manhã, na
Gávea. Caso seja liberado, ele será esca-

"O Zico tem um
lado junto com Zico.
com
o
Flamengo
contrato
pelo qual ele
não é obrigado a jogar todas as partidas
e tenho que respeitar isso, mas será bom
puder contar com ele", disse Espinoza.
Para a zaga, tudo é hipótese na cabeça
do treinador. Uma das opções, se for
confirmada a ausência de Márcio Rossini, é escalar Júnior como zagueiro.
(R.D.)

— Reuter
Çludad de Guatemala

Napoli empata
com o Roma e
ainda é líder
ROMA — O Napoli deixou o Estádio Flamínio, ontem, em Roma, comemorando intensamente o empate em 1 a
com o time da casa. O resultado manteve a equipe na liderança isolada da
competição, com 13 pontos ganhos, enquanto o Roma está em quarto lugar,
com 11 pontos. A rodada foi a mais
surpreendente do Campeonato Italiano.
A Cremonese derrotou o Milan por
1 a 0; a Inter empatou com o Bari em 1
a 1 e o Atalanta venceu a Juventus por
laO.
Na partida disputada em Roma, os
tiffosi romanistas chegaram a pensar
que o time venceria facilmente o Napoli de Alemão, Careca e Maradona. A
equipe teve um início arrasador e logo
aos 10 minutos, após falha coletiva da
defesa napolitana, Comi marcou o gol
do Roma.
A vantagem desnorteou o Napoli.
Muito bem marcado pela defesa romãnista, Maradona não tinha espaços para criar e nem fazer jogadas com Careca. Os contra-ataques do Roma eram
sempre perigosos. O apoiador Gianini
fazia ótima partida e também tabelava muito com o alemão Voeller.
No segundo tempo, o Napoli começou pressionando. Aos 10 minutos, o
juiz Pierluigi Magni marcou pênalti em
Baroni. Maradona bateu e empatou a
partida. Aos 35 minutos, o Napoli perdeu Alemão, que sentiu uma fisgada na
coxa direita.
Em Genôva, o atacante Vialli marcou o gol da vitória da Sampdoria sobre o Verona, último colocado com
três pontos ganhos. Vialli é o artilheiro do Campeonato com cinco gols. Em
Turim, a Juventus perdeu para o Atalanta por 1 a 0, gol marcado pelo argentino Caniggia. Outro argentino, Dezotti, fez o gol do Cremonese sobre o
Milan. No empate da Inter, Carbone
marcou para o Bari e Berti descontou.
Outros resultados: Ascoli 1 x 1 Bolonha; Ccscna 0x0 Lázio; Lecce 1 x 0
Fiorentina; Genoa 4x2 Udinese. No
próximo fim de semana, em razão do
amistoso marcado para sábado entre
Brasil e Itália, nâo haverá rodada. A
competição recomeçará no dia 22, com
as seguintes partidas: Atalanta x Ascoli; Cesena x Udinese. Fiorentina x
Sampdoria: Genoa x Juventus: Lázio x
Bolonha: Lecce x Bari: Milan x Roma:
Napoli x Inter e Verona x Cremonese.
A classificação está assim: 1) Napoli, 13; 2) Sampdoria e Inter, 12; 4) Roma, 11; 5) Juventus e Bolonha, 10: 7)
Lecce, 9; 8) Milan, Genoa e Atalanta. 8;
12) Ascoli e Bari. 6; 14) Udinese. Fiorentina. Cesena e Cremonese, 5; 18)
Verona, 3.

PORTO ALEGRE — Valdir Espinoza sentou no reservado do Flamengo,
na tarde de ontem, no Beira Rio, já com
o maço de cigarros Charm na mão. Afir"Antes de
mou que estava tranqüilo.
mais nada, os jogadores precisam de
calma. E estamos preparados, pois o
Inter pode vir para cima no início".
Depois, garantiu que não ia fumar mui"Fumo
oito cigarros por jogo, não
to.
passo disso". Quando o juiz José Assis
Aragão apitou o começo da partida, Espinoza arregaçou as mangas do abrigo e
acendeu um cigarro.
O técnico ficou tranqüilo durante a
maior parte do primeiro tempo. As vezes
fazia alguns comentários com George
Helal, vice-presidente de futebol, que ficou os 90 minutos ao seu lado. A primeira preocupação surgiu aos 22 minutos,
após um gol anulado do Inter, feito pelo
ponta-esquerda Edu. Espinoza chamou
o massagista Roberto Fagundes e mandou um recado para o goleiro Zé Carlos
transmitir a Uidemar. Queria que o
apoiador fosse mais cauteloso nas avançadas. Nesse instante, ele acendeu o segundo cigarro. Aos 25 minutos, o massagista repetiu o recado para Uidemar.
O primeiro tempo terminou e Espinoza dirigiu-se ao vestiário reclamando da "afobação" do time na hora de
entregar a bola. No intervalo, pediu
atenção com as combinações de jogada
do Inter pela ponta direita, orientando
Júnior e Zinho para ajudar Leonardo
na marcação a Zé Carlos, Chiquinho e
Luvanor, que armavam os ataques do
time gaúcho pelo lado esquerdo do Fiamengo.
Nervosismo — O Flamengo voltou melhor para o segundo tempo. O
time estava mais rápido e criava situações de gol. A subida de produção da
equipe, no entanto, serviu para deixar
Espinoza um pouco mais nervoso. Logo
vieram os primeiros gritos. "Toca mais a
bola, Alcindo", pediu ao ponteiro; aos
14 minutos. Aos 21, aplaudiu uma jogada onde Alcindo foi à linha de fundo,
cruzou e Renato perdeu um gol feito.
"Valeu",
gritou, batendo palmas. Em
seguida, acendeu o quarto cigarro.
Quando o atacante João Carlos entrou
no Inter, substituindo Nelson, mais uma
vez usou Roberto como pombo-correio.
Este avisou a Júnior para prevenir Leonardo sobre a velocidade do ponteiro. Já
fumava seu quinto e último cigarro.
Ao final do jogo, em tom de brincadeira, lembrou que é tranqüilo por costume "Sou sempre assim", embora revelas"Não sei ainda
se algumas preocupações.
como está o Márcio Rossini, que se lesionou. Além disso, o Júnior está suspenso
para a partida contra o Argentino Júniors". O segundo tempo do Flamengo
"Essa é a equipe
agradou Espinoza.
que
eu quero, tocando bem a bola e com
jogadas de aproximação."

Ò empate entre ÈÜÃ e Guatemala classificou a Costa Rica

URSS perde e decide
sua vaga em Moscou
BERLIM ORIENTAL — A União
Soviética adiou a definição sobre sua
classificação à Copa do Mundo. Ontem, os soviéticos perderam a invencibilidade nas eliminatórias ao serem derrotados por 2 a I pela Alemanha
Oriental, no Zentralstadion, desta capitai, mas mantiveram a liderança do
grupo 3, com nove pontos, dois a mais
que os alemães e austríacos. A URSS
faz seu último contra a Turquia, em
Moscou, dia 8 de novembro.
A URSS abriu o marcador aos 33
minutos do segundo tempo, através de
Litovchenko. mas as comemorações duraram apenas dois minutos. Em contraataque, a Alemanha empatou com eol
feito por Thom. Animados pelo gol e
incentivados pelos 15 mil torcedores presentes ao estádio, os alemães passaram a
pressionar e. aos 42 minutos, Sammer
marcou o gol da vitória, que melhorou a
posição da equipe na tabela. Com a vitória. os alemães voltam a alimentar esperança de conquistar uma das duas vagas
do grupo. Faltam ainda as seguintes partidas: dia 25. em Istambul. Turquia x
Áustria; União Soviética x Turquia: e

dia 15, em Viena, Áustria x Alemanha
Oriental. Dois times se classificam para a Copa.
Suécia — Com a vitória sobre a Albania por 3 a 1, ontem, em Estocolmo,
a Suécia passou a dividir a liderança
do grupo 2 europeu com a Inglaterra.
As duas equipes têm oito pontos ganhos. A Polônia está.em terceiro com
apenas dois pontos, enquanto a Albânia não marcou nenhum. Os ingleses
jogam quarta-feira, cm Varsóvia, com
a Polônia.
Costa Rica — A seleção da Costa
Rica é a sexta equipe com presença
assegurada na Copa de 90 e se juntou
ao grupo formado por Itália, Brasil,
Uruguai. Argentina e Iugoslávia. Ela
garantiu vaga com o empate em 0 a 0
entre Guatemala e Estados Unidos, ontem, na cidade da Guatemala, partida válida pelo pentagonal da Concacaf.
A segunda vaga será decidida entre EUA
e Trinidad. que se enfrentam dia 19 de
novembro.
Na fase final africana, os resultados
ontem foram: Argélia 0x0 Egito e
Camarões 2x0 Tunísia
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Televisor portátil. Imagem e som Instantâneos.
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:':-'.
: Jptalmentetranslstorlínda

.Maior nitidez e cor. indicação das funções na tela

_¦¦:_!

AVISTA:

Wêq,

:

'

-_.o33|

AVISTA:

Jt'-

¦

¦

1

999,

A VISTA:

2 Anos ita garantia
''
AVISTA-

3.949,

OU FACA VOCÊ MESMO SEU PLANO DE PAGAMENTO.

OU FAÇA VOCÊ MESMO SEU PUNO OE PAGAMENTO.

OU FAÇA VOCÊ MESMO SEU PUNO OE PAGAMENTO.

OU FACA VOCÊ MESMO SEU PUNO DE PAGAMENTO.

TV MITSUBISHI 14" TC 1441

TV SHARP 14-1470
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TV TELEFUNKEN 20C 2270

TV TELEFUNKEN 20". 3270
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do Hollywood Supercross

VIDEO SANYO 2250

VIDEO PANASONIC.

Tecnologia, design e qualidade. Possui auto-rcgulaitem
du cores. 60 vtves por segundo.
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Eduardo Saçakifoi campeão diante de 30 mil pessoas

Memórias para 4 eventos 14 dias, programação
de gravação, pausa de Imagem.

< Controle remoto c/14 funções, toner de 4 programas
:.:; e 14dias,-sistemasuperOTResistérnaHQ.,

Ricardo Fonseca
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Para videocassete e tv de 14" e 20".
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VlDEO GAME VG 3000 CCE

TK3000IIMICR0DIGITAL

Avista 3.d99.
Avista
ou faça você mesmo seu plano de pagamento.
IMPRESSORA GRAFIX GS800

Alta dclinlçõo cor/imagem, sistema PAL-M
compatível com ataria gemini

. Memõría básica de 64K
e teclado numérico mcwporado.

80 colunas, 200CPS, buffer 4 H. pega folha solta.
Para todos os micros.
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SÃO PAULO — Cora o segundo lugar
obtido na sexta e última etapas do torneio,
na madrugada de ontem, no estádio do Pacaembu, o curitibano Eduardo Sacaki, que
compete com uma Kawasaki KX 250cc,
conquistou o título do Hollywood de Supercross, confirmando sua condição de um dos
melhores pilotos da categoria no Brasil. A
prova, disputada na pista de 600 metros
construída em torno do campo de futebol do
Pacaembu, foi vencida pelo americano Rodney Smith, que voltou ao Brasil depois de
um ano na Europa.
"Eu
precisava apenas ficar entre os cincos primeiros, mas acabei tendo sorte com
algumas quedas dos pilotos à minha frente e
pude fazer uma corrida tranqüila", comentou Saçaki após completar as 10 voltas no
difícil circuito que inaugurou no Brasil a
tendência de se realizar competições de supereross em estádios de futebol. Saçaki esta-
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RECEIVER STEREO CCE - SR-250

CONJUNTO HARMONY C/DISC LASER

120 watts de potência, entrada sara vídeo, tape-deck,
. toca-dlscos. .

Duplo cassete, equalizador gráfico com 6 bandas
200W de potência.
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MOTORADIO - RTD M 31

PR0JET0RIECMA150

.Rádio e toca _>còs estéreo. 3 faixas, 60 watts.':
Fone de ouvida Caixas acústicas CXS-M2. entrada
auxiliai para tapo-dsc«ou gravador.

Potente sistema es ventilação, filtro antl*a!6rico.
Avanço retrocesso, alta luminosidade.
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RADIO GRAVADOR SANYO-M-2709

RADIO GRAVADOR 9709 SANYO
Estéreo, 20 watts, AM/FM, 110/220V. 4 faixas.
2 vias e 4 alto-falante*

RMo AM/TO, mifaofone embutido.
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Furlan volta a vencer
e dispara na Fórmula 3

MEU PRIMEIRO GRADIENTE
.*.GravadoreKaraokè
• Material atônico
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Revolucionário sistema de esterilização ambiental.
Recomendado p/pessoas com problemas alérgicos como: asma, bronquite, rlnlte, deimatite. Irrilaçõesde garganta. Não tem contra-indicação nem efeitos cola teriais. Ideal p/proteção de Instrumentos fotográficos, ótlcos e eletrônicos, evitando mofo ou funga
Aprovado por: Min. da Saúde, Inst. Oswaldo Cruz, Univ.
de BremerrAlemanna, New YorKTesting Laboratories,
Robert Von Ostertag Institut • Berlim, Univ. de São Paufa
Sec. Estado da Ciência e
Cultura do RJ. Não altera a
temperatura ambiente,
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REVELE O SEU FILME NO LEO E GANHE
BOLSA TÉRMICA OU s
PORTA-FITAS K7 OU I
CAMISETA OU
i
MOCHILA OU
1
AGENDA OU
*
BOLSA NÈCESSAÍRE OU
CHAVEIRO.
DE DESCONTO EM O.UALQUER FIUVJE REVELADO
flEVELAÇÃO FEITA PELOS MELHORES LABORATÓRIOS.

PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS ATE 13/10/89
CENTRO: Av. Rio Branco, 156 - XIII - Ed. Av. Central
Tel.: 262-0236
CENTRO: R. Gonçalves Dias, 45 - Tel.: 222-3548
CENTRO: R. do Ouvidor, 130 • Lojas L e M -Tel: 242-1367
MADUREIRA: Est. Portela, 99 - Loja 122/153 • POL01 Tel.: 359-5766
CAMPO GRANDE: R. Viúva Dantas, 80-C -Tel.: 394-0770
TELEX: 2121801

Agora, nova loja em

NITERÓI

R. da Conceição, 46
Tel: 722-1582

BREVE:
MÉIER
VOLTA REDONDA

va se referindo á queda do americano Tom
Holt na bateria final, levando consigo mais
dois pilotos que também estavam à frente do
campeão. Holt teve deslocamento da clavícuia e poderá ser operado nos próximos
•
dias.
Após a decisão do Hollywood Supercross, foi disputada uma prova especial,
apenas para pilotos da América Latina, que
contou com os melhores brasileiros e mais
oito convidados. O ganhador foi Adrein
Robert, da Costa Rica, seguido por Juan
Ramon Morales, da Guatemala. Jorge rjegretti, terceiro colocado com uma Yamaha
YZ 250, foi o melhor brasileiro da prova.!
"do
O resultado da sexta e última etapa
Rodney
foi
este:
Io)
Supercross
Hollywood
Smith, 10 pontos; 2o) Eduardo Saçaki, nove;
3o) Cassio Garcia, oito: 4o) Rogério Nogueira, sete; 5o) Jorge Negretti, seis. A classificação final do Hollywood Supercross foi assim: Io) Eduardo Saçaki, 45; 2o) Rogério
Nogueira, 37; 3o) Jorge Negretti, 35.

SANTIAGO — O piloto brasileiro
Christian Fittipaldi, com um Reynard Alfa,
da equipe Philishave, largou melhor, liderou
.a oitava etapa doXampeonato Sul-Americano de Fórmula 37realizada no autódromo
Las Vizcachas, até quase o fim, mas acabou
cedendo a vitória, nas últimas voltas, para o
argentino Nestor Furlan, que ampliou sua
vantagem na liderança do campeonato.
Furlan, que largou na pole position,
com um Dallara Alfa e obteve sua quarta
vitória na temporada, soma agora 42 pontos, aumentando para 14 pontos a vantagem
sobre o gaúcho Leonel Friedrich (Reynard
Volkswagen), que não se classificou entre os
seis primeiros. Com o segundo lugar na

~

etapa de ontem, Christian agora é o terceiro
colocado no campeonato, com 27 pontos.
Em terceiro lugar na prova ficou o
argentino Guillermo Kissling, com um Berta
Renault, e seu compatriota Nestor Gurini,
com Reynard Volkswagen,' em quarto, O
brasileiro Alencar Júnior terminou em quinto, com um Dallara Alfa Romeo, e o também argentino Ricardo Risatti foi o sexto
colocado, pilotando um Reynard Volkswagen.
Foi a primeira vez que se disputou
uma prova de Fórmula 3 no Autódr.omo de Las Vizcachas, que fica a cerca
de 21km de Santiago. Anteriormente, foi
corrida ali, em 85, uma etapa de Fórmula 2,
vencida pelo argentino Gustavo Sommi.

Vitória de Serra na Stock

CURITIBA — Chico Serra (Equipe
Móveis Pastore) ganhou a sétima etapa
da Copa Chevrolet de Stock Car, na reinauguração do Autódromo Internacional Raul
Boesel, uma homenagem ao piloto paranaense, hoje na Fórmula Indy americana.
Em segundo, a meio carro de diferença,
chegou Ingo Hoffmann (Teba/Cofap), que
continua liderando o campeonato.
O pole position Serra foi ultrapassado por Paulo Gomes, mas recuperou a
liderança na sexta volta para não mais
perdê-la até o fim das 32 voltas. Se o
vencedor não teve muitos problemas, Hoffman teve que lugar muito para manter a
primeira posição no torneio. Ele largou em
nono e já na segunda volta estava em quarto
lugar.

Foi a quinta vitória de Chico Serra
na temporada e agora ele ocupa a quinta
posição na Copa Chevrolet. Após a prova, o
piloto disse ter ganho por ter acertado seu
carro para a corrida, e não para os treinos.
Os cinco primeiros da corrida foram
estes: Io) Chico Serra, 50m22s251; 2o) Ingo
Hoffmann, 50m22s505; 3o) Fábio Sotto Mayor, 50m31s754; 4o) Zeca Giaffonne,
50m32sl68; 5o) Adalberto Jardim,
50m43s637. A classificação do campeonato
ficou assim: Io) Ingo Hoffmann, 1.118; 2o)
Zeca Giaffonne, 1.033; 3o) Valmir Benavides, 1.026; 4o) Walter Travaglini Filho,
1.007; 5o) Chico Serra, 1.002.

Mais automobilismo no Placar JB

Estados Unidos ganham a
sua 13a Federation Cup
TÓQUIO — Pela 13* vez, os Estados
Unidos conquistaram a Federation Cup,
principal competição por equipes do tênis
feminino mundial. Na final, disputada no
ginásio Ariake, as norte-americanas Chris
Evert e Martina Navratilova (tcheca de nascimento, naturalizada) se impuseram às espanholas Arantxa Sanchez e Conchita Martinez. Na primeira partida, Chris Evert, que
jogava a sua nona final do torneio, derrotou
com ampla facilidade Conchita Martinez,
por 6/3 e 6/2. No segundo jogo, Martina
Navratilova esteve irreconhecível no set iniciai, no qual foi batida por 6/0 pela jovem
Arantxa Sanchez, quinta jogadora do ranking mundial e recente vencedora do Aberto
da França. A tcheca naturalizada recuperou-se, ao ganhar os dois sets seguintes por
6/3 e 6/4, sempre com dificuldades.
Nas semifinais, os Estados Unidos haviam derrotado a Tcheco-Eslováquia, campeã da Cup anterior, também sem precisar
do jogo de duplas, isto é, com duas vitórias
nas simples, tal como contra a Espanha. Na
primeira dessas partidas, Chris Evert ganhou de Jana Novotna por 6/2 e 6/3. Em

seguida, Martina derrotou Helena Sukova,
oitava colocada no ranking internacional,
por 4/6,6/1 e 6/4. A Espanha, para classificar-se finalista, derrotara a Austrália, igualmente nas duas primeiras partidas de simpies. Conchita Martinez, 10a do ranking,
batera sem muito esforço Elizabeth Sylie,
por 6/3 e 6/2. Já Arantxa Sanchez teve de
ceder um set a Anne Minter, que é apenas a
32a classificada na relação das melhores tenistas mundiais. Sanchez derrotou-a por 6/1,
4/6 e 6/2.
A União Soviética sediará, pela priD meira
vez em seus quase 72 anos, am

torneio de tênis profissional. É o Virginia Slims de Moscou, para mulheres,
com uma bolsa de USS 100 mil em prêmios
e chave de 32 jogadoras. As principais favoritas ao título, que será decidido no próximo
domingo, são a americana Pam Shriver, 11*
do ranking mundial, e a soviética Natalia
Zvereva, 14*. A campeã leva USS 17 mil
de prêmio.

Mais tênis no Placar JB
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conquista

Supercross

Hollywood

Ricardo Fonseca
SÃO PAULO — Com o segundo lugar
obtido na sexta e última etapas do torneio,
na madrugada de ontem, no estádio do Pacaembu, o curitibano Eduardo Sacaki, que
compete com uma Kawasaki KX 250cc,
conquistou o título do Hollywood de Supercross,
cross, confirmando sua condição de um dos
melhores pilotos da categoria no Brasil. A
prova, disputada na pista de 600 metros
construída em torno do campo de futebol do
Pacaembu, foi vencida pelo americano Rodney Smith, que voltou ao Brasil depois de
um ano na Europa.
"Eu
precisava apenas ficar entre os cincos primeiros, mas acabei tendo sorte com
algumas quedas dos pilotos à minha frente e
pude fazer uma corrida tranqüila", comentou Saçaki após completar as 10 voltas no
difícil circuito que inaugurou no Brasil a
tendência de se realizar competições de supereross em estádios de futebol. Saçaki esta-

Furlan

^
título

va se referindo á queda do americano Tom
Holt na bateria final, levando consigo mais
dois pilotos que também estavam à frente do
campeão. Holt teve deslocamento da clavícuia e poderá ser operado nos proximos
dias.
Após a decisão do Hollywood Supercross, foi disputada uma prova especial,
apenas para pilotos da América Latina, que
contou com os melhores brasileiros e mais
oito convidados. O ganhador foi Adrein
Robert, da Costa Rica, seguido por Juan
Ramon Morales, da Guatemala. Jorge Negretti, terceiro colocado com uma Yamaha
YZ 250, foi o melhor brasileiro da prova.
0 resultado da sexta e última etapa do
Hollywood Supercross foi este: Io) Rodney
Smith, 10 pontos; 2°) Eduardo Saçaki, nove;
3o) Cassio Garcia, oito: 4o) Rogério Nogueira, sete; 5o) Jorge Negretti, seis. A classificaçâo final do Hollywood Supercross foi assim: Io) Eduardo Saçaki, 45; 2°) Rogério
Nogueira, 37; 3o) Jorge Negretti, 35.
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Cup

e
entre
jovens
TÓQUIO — Os dois países finalistas da
27a Federation Cup trazem para a decisão
de hoje, no ginásio Ariake, na capital japonesa, características muito diferentes. Seus
históricos na competição de tênis feminino
mais importante do mundo são a imagem de
suas equipes. Os Estados Unidos, 12 vezes
campeão em 17 finais, classificou-se na força
das veteranas Chris Evert, 34 anos. e Martina Navratilova, 32. A Espanha, pela primeira vez na decisão, venceu seus quatro adversários com Arantxa Sanchez e Conchita
Martinez, ambas com 17 anos. metade da
idade de Evert. É a experiência contra a
juventude.
Nas semifinais adiadas de sábado para
ontem, em função das chuvas, os Estados
Unidos derrotaram a Tcheco-Eslováquia,
atual campeã, com duas vitórias nos jogos
de simples. Evert, quarta do ranking, ganhou de Jana Novotna, 12*, em 6/2 e 6/3. A
seguir, Navratilova. segunda do mundo e
nascida em Praga, mas naturalizada americana em 1981, derrotou Helena Sukova, oitava, num jogo equilibrado: 4/6,6/1 e 6/4.
Na parte debaixo da chave, a Espanha,
segunda cabeça-de-chave, atrás do adversá-

tem

final

veteranas
rio de hoje, também garantiu a classificação
com as partidas de simples. Décima do ranking, Conchita ganhou bem de Elizabeth
Sylie. 79", em 6/3 e 6/2, mas Arantxa, quinta
do mundo e campeão do Aberto da França,
ganhou de Anne Minter, 32a, em 6/1, 4/6 e
6/2.
A grande experiência — é a nona (e
última final) de Evert — e a invencibilidade
de suas tenistas diante das espanholas indicam leve favoritismo para os Estados Unidos, campeões pela última vez em 1986.
A União Soviética sediará, pela pri? meira vez cm seus quase 72 anos, um
torneio de tênis profissional. É o Virginia Slims de Moscou, para mulheres,
com uma bolsa de USS100 mil em prêmios
e chave de 32 jogadoras. As principais favoritas ao titulo, que será decidido no próximo
domingo, são a americana Pam Shriver, 11"
do ranking mundial, e a soviética Natalia
Zvereva, 14". A campeã leva USS 17 mil
de prêmio.
Mais tênis no Placar JB

Rio de Janolro — Segunda-tolra, 9 do outubro do 1009

Nâo pode sor vendido separadamente
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A Semana
Santa Teresa
A história dos bondes, ladeiras, sobrados
e castelos de Santa Teresa, que desde
1985 é área tombada pelo Patrimônio
Histórico, será contada em palestras gratuitas no Centro Cultural do bairro. Uma
equipe do Departamento Geral de Patrimônio Cultural, da Secretaria Municipal
de Cultura, realizou minucioso levantamento dos bens tombados, que será mostrado à comunidade nos dias 11,16,17 c
19, sempre is 18h30, na Rua Monte Alegre, 306. Também serão abordados projelos para preservação do Cosme Velho,
Santo Cristo, Gamboa, Saúde e Praia
Vermelha.

Crianças
No Morro da Urca, das lOh às 19h, o
programa é a Mobilização da Juventude
cm Favor do Desenvolvimento, com
apoio da Uncsco, a partir de eventos
realizados pela Associação Aprendizes da
Esperança, formada por crianças carentes
do Vidigal. Haverá grupos de dança, música, teatro, ginástica, folclore e circo,
além de vídeos e recreação. .
Hoje, ás 15h, 200 crianças carentes
assistidas pela Cruzada do Menor farão
um lanche no McDonald da Rua São
José, no Centro.
Amanhã, das 9h às 19h, realiza-se o
seminário Técnicas, Exposições e Utilizações do Desenho Animado, no Espaço
DCE da Universidade Federal Fluminense, na Rua Visconde do Rio Branco, 625,
Niterói.
Terça, quarta e quinta, de 9h às 12h, o
saguão do Centro Administrativo São
Sebastião, na Cidade Nova. abriga a
Ia Feira da Criança, com mostra e venda
de roupas e brinquedos fabricados por 60
microempresas.
O Grupo Euritmia apresenta no próximo sábado, na Fundação Casa de Rui
Barbosa (Rua São Clemente, 134, Botafogo), os espetáculos teatrais Rosa branca
e rosa vermelha, às 16h30. para o público
infantil, e Vê, tu, meu olho, às 20h, para
adultos.

Cristo
Na quinta-feira, Dia da Criança e de
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do
Brasil, a estátua do Cristo Redentor, no
Corcovado, completa 58 anos. Com 38
metros de altura, o monumento está com
rachaduras que já provocaram a queda
de dois pedaços do manto. Esta semana,
engenheiros da Prefeitura reúnem-se para
estudar a restauração da estátua e dos
Arcos da Lapa, que também apresentam
rachaduras e infiltrações.

Carnaval
Esta semana serão entregues e julgados os
trabalhos que concorrem à decoração do
carnaval de 90 na Cinelãndia, Avenida
Rio Branco, Boulevard 28 de Setembro,
Estrada Intendente Magalhães e Túnel
Novo. O resultado será divulgado dia 18
no Instituto dos Arquitetos do Brasil
(Rua do Pinheiro, 10, Flamengo). Os
vencedores receberão 9.868 BTNs.

Polícia
O secretário estadual de Polícia Civil,
Hélio Saboya, reúne dirigentes sindicais
quinta-feira, às 19h, na Academia de
Polícia, para explicar detalhes do projeto
de construção, numa área de 42 mil metros quadrados na zona portuária, do
complexo de seis prédios para abrigar a
Academia de Polícia, os institutos Medico-Legal e de Criminalística e os departamentos de Telemática e de Polícia Técnico-Científica.

Mensalidades
O Conselho Estadual de Educação decide
amanhã, às 13h, se aprova a nova deliberação sobre reajustes de mensalidades cscolarcs com base no 1PC do mês anterior.

Ecologia
Nos dias 10. 11 c 12 será promovido na
Universidade Federal Fluminense ciclo
de debates sobre meio ambiente. Na
abertura do encontro, falará o presidente
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
c Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
Fernando César Mesquita.

Saúde
A Universidade Estadual do Rio de Janeiro promove, quarta-feira, o seminário
O Direito à Saúde no Município, com
as presenças do secretário estadual de
Saúde. José Noronha, do presidente do
Conselho Regional de Medicina, Laerte
Andrade Vaz de Melo. e de Hésio Cordeiro, da Uerj.

Túneis
Oj O DER informa que o Túnel
!,
Rebouças estará fechado ao
tráfego amanhã no sentido Rio
; Comprido/Lagoa e quarta e quinta-feira na direção contrária. O
Túnel Dois irmãos fecha na quarta
; de São Conrado para a Gávea.
As interdições, das 23h às 5h, permitírão serviços de limpeza e manutenção das abóbodas e dos sistemas elétrico e telefônico. O
Elevado do Joi será interditado no
sentido Barra/São Conrado das
L% às Sinos dias 10, lie 11

Brizola lidera pesquisa dos adesivos, Covas mantém 3o lugar e Afíf sobe
Helton Ribeiro
O motorista carioca brizolou de
vez. Pesquisa informal realizada pelo JORNAL DO BRASIL, com base nos adesivos afixados nos automóveis, mostra que o candidato do
PDT, que vinha em permanente
crescimento, atingiu 41% na preferência dos motoristas este mês. Fernando Collor de Mello (PRN), que
arrancou na frente, com um índice
de 75% em junho, despencou para
30,5%.
Leonel Brizola confirma sua
vantagem nas zonas Norte e Oeste
— e entre
— onde
ganha disparado
os motoristas de taxi, que mais uma
vez lhe garantem a vitória no Centro da cidade. Collor manteve a
preferência em seu reduto da Zona
Sul, onde venceu nas quatro pesquisas realizadas. Covas (PSDB)
manteve o terceiro lugar que atingiu na penúltima pesquisa, aumentando seu índice de 6,5% para
10%. Lula (PT), embora tenha
crescido de 3,5% para 4,5%, caiu
da quarta para a quinta colocação
devido ao crescimento de Afif (PL),
que saltou de 2,5% para 8,5%. Roberto Freire (PCB) continua em
sexto, com 3,5% das preferências
(sete adesivos, entre 200 carros).
Maluf (PDS), Ulysses (PMDB),
Aureliano (PFL) e Gabeira (PV)
aparecem com um plástico cada,
ficando com 0,5%.
Indecisão — A guerra de adesivos cresceu, espalhou-se por outras
cidades — como mostra a pesquisa
realizada em Cabo Frio, na Região
dos Lagos, em Campos, no Norte
do estado —, e reflete a indecisão
do eleitorado diante das opções representadas pelos 22 candidatos. A
37 dias da eleição, é grande o número de automóveis com plásticos
de dois, três e até cinco candidatos
diferentes. Também não são raros
os motoristas que, com as freqüentes mudanças de opinião, trocam os
adesivos.
Uma Kombi vista sempre na
Avenida Atlântica, quase esquina
com a Rua Figueiredo Magalhães,
em Copacabana (Zona Sul), tem
plásticos de Maluf, Brizola, Covas,
Collor e Afif. Existem também os
bricalhões, que adotam slogans como Estou afif de votar no Brizola.
Alvo principal das sátiras, o nome
de Collor gerou uma infinidade de
— Nelle não,
palavras e expressões
Pillantra, Collupto etc — que cobriam os vidros de um Passat, visto
também na Avenida Atlântica, com
cinco adesivos diferentes.
Fátima Bittencourt, moradora
na Barra, fez um mosaico no vidro
traseiro de seu carro, à medida que
foi mudando de opção: de Afif para
Covas e, depois, Collor. Com o
crescimento do candidato liberal
nas pesquisas,, Fátima pensa novamente em dar seu voto a Afif, deixando Collor para o segundo turno. Assim como as pesquisas, os
dois turnos de votação ja preocupam e influenciam as opiniões dos
eleitores. Brizolista convicto, o feirante Gustavo Nunes, que mora em
Riachuelo (Zona Norte), escolherá
Lula se seu candidato não chegar à
"mesmo sabendo
segunda rodada,
não
votariam no
os
petistas
que
Brizola".
Cabo Frio — A indecisão parece não ter chegado à cidade de Cabo Frio, onde ainda não são muitos
os carros que trafegam carregando
em seus vidros os adesivos de campanha. Os 50 carros observados
apontaram para uma preferência
esmagadora por Brizola, que obteve 66% das opções dos motoristas,
com 31 plásticos. Collor, em segundo, figurava em apenas 14,8% dos
adesivos, seguindo-se Freire, com
8,5%. Afif e Lula empataram, com
4.3%, e Ulysses ficou com 2,1%.
Em Cabo Frio foram anotados somente os carros com placas da cidade. em três áreas centrais — a
Praça Porto Rocha, a Rua Teixeira
e Souza e o Largo de Santo Antônio. Em Campos, de 100 carros, 59
tinham adesivos de Brizola e 35. de
Collor.
Como ocorre no Centro do Rio,
a vitória de Brizola na cidade da
Região dos Lagos deveu-se ao
grande número de motoristas de
Fáxis que aderiram â campanha do
ex-governador. Mas, se fossem incluidos na pesquisa os plásticos
com mensagens alusivas a Jesus
Cristo. Brizola e os outros concorrentes perderiam de longe.

Resultados no Rio em 6/10
Collor
75%

Centro Sul
Brizola
Collor
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Com seis plásticos de
?
quatro modelos diferentes, distribuídos por todos os
vidros de sua velha Kombl, o
casal de íeirantes Gustavo Nunes Guedes. 26 anos. e Valéria
Barbosa dos Santos, de 22 (foto), mostra seu entusiasmo por
Brizola. Bastante animados
com. a vitória que consideram
certa, eles brincam com os iregueses que têm outras preferèncias c acabam às vezes ob-'
tendo inesperadas adesões
Gusta\o conta também que,
há poucos dias. encontrou um
grupo de moças distribuindo
material de Collor na Rua
Dias da Cruz (Méier. subúrbio
da Central) e. quando disse
que era brizolista. surpreen"Elas disdeu-se com a reação:
seram que também eram Bnzola e só esta\am ganhando
uns trocados. Acabaram qucimando o material"

Contrária a Collor c Bn|—l
'—' zola, os dois candidatos
que têm liderado as pesquisas de opinião, a comerciaria
Sueli Silva, 36 anos, optou pela
"honestidade e sinceridade" de
Covas. Ela conta que pensou
em dar seu voto a A ureliano, mas mudou de idéia depois
de ler sobre todos os cândidatos. "Só Covas e Afif se preocupam com a agricultura. Com
tanta área boa pra plantar,
ninguém aproveita", argumenta. Moradora de Bonsucesso
(subúrbio da Leopoldinai.
Sueli procurou o casarão da
Rua do Catete (Zona Sul), onde funciona o comitê do
PSDB. para pegar o seu adesivo. E ainda aproveitou o vidro de seu tusca para alfinetar
o adversário Collor. colando,
ao lado do plástico tucano, o
que diz Nelle não.
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Loja e fábrica:
Av. Suburbana, 5.027

Leblon:
Av. Ataulfo de Paiva, 19 - üoja G

Barra: Casashopping:
Av. Alvorada, 2150

Tel.: 289-2595

Tel.: 239-0748

Tel.: 325-0955

o segunda-feira, 9/10/89

o Cidade
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Tempo

Serviço
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RIO/NITERÓI

Prcamar;

Nublado passando a encoberto
com chuvus e possíveis trovoudus
isoladas.
Temperatura estável.
'Ventos
Este a Norte, fracos a
moderados. Vlsibilidude moderada. Máxima e mínima de ontem:
28° c 8o ejn Santa Cruz.
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Comissão de Defesa do ConsuVrfi'»
mldor (Câmara Municipal do Rio de Janeiro): Praça Floriano, s/n°, sala 201,
Cinelândia. Tel.: 292-4141, ramais 365 c
364, e 262-7638 (direto), horário de 10 às
16h.
Secretaria Municipal de Saúde (Deparlamento Geral de Fiscalização Sanitária): Rua Afonso Cavalcanti, 455, 6o
andar. Cidade Nova. Tel.: 273-6117, ramal 2280, e 293-4595 (direto), 24 horas.
Sunab: Av. Franklin Roosevelt, 39, 2o
andar, Centro. Tel.: 198 e 262-0198.

"

Nõíi trciccnio
29*7/10 08.13/10

Balia-mir:
05hl2mln/0.2
IShlOmln/0.4
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NiKtnle: 05h25mln
Ocuo: I7ti54min
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15 ¦ 31/10

NOS ESTADOS
UF C(jndl(So Mil.
RO nublado
AC
nublado
AM nublado 31.6
BR nublado
PA nublado
AP nublado

Min.
22.6
21.2
25.0
21.6
24.2

MA nublado -.,... •
PI nublado 37.0 24.6
CE nublado 30.0 25.2
RN nublado
24.0
PB nublado
29.1
PE nublado 29.3 20.7
AL nublado 27.5 19.4
SE nublado 28.4 21.8
BA nublado 29.2 22.9
MC plenub 30.1 17.8
ES pie nub 28.4 21.6
t

¦

' ¦ '

'

A frente fria que estava no Sul do país começa a
penetrar no Sudeste causando nebulosidade e chuvas em algumas áreas. No restante do país existe
nebulosidade acompanhada de pancadas de chuvas
no Centro-oeste e em alguns estados do Norte e

rsvl
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Farmácias
Flamengo: Farmácia Flamengo, Praia do Flamengo, 224. Tel.: 2851548 (até lh).
Leblon: Farmácia Piauí, Av. Ataulfo
de Paiva, 1.283. Tel.: 274-7322 (dia c
noite).
Copacabana: Farmácia Piauí, Rua Barata Ribeiro, 646. Tel.: 255-7445 (dia e
noite).
Barra da Tijuca: Farmácia Piauí, Estrada da Barra, 1.636, loja E, bloco E,
Art Cenler. Tel.: 399-8322 (dia e noite).
Cascadura: Farmácia Max, Rua Sidônio Pais, 19. Tel.: 269-6448 (dia e
noite).
Realengo: Farmácia Capitólio, Rua
Marechal Soares Andréa, 282. Tel.: 3316900 (dia e noite).
Bonsucesso: Farmácia Vitória, Praça
das Nações, 160. Tel.: 260-6346 (até
21h)
Méier: Farmácia Mackenzie, Rua
Dias da Cruz, 616. Tel.: 594-6930 (dia c
noite).
Jacarepaguá: Farmácia Carollo, Estrada de Jacarepaguá, 7.912. Tel.: 3921888 (até lh).
Tijuca: Casa Granado, Rua Conde de
Bonfim, 300-A. Tel.: 228-2880 e 2283225 (dia e noite).
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NO MUNDO
Condições Mia.

Cidade
Aostcrdi
Anuncio
Atenas
Berlim
Bogoli

Mia.

nublado 15
claro 29
claro 12
nublado 14
nublado

Bono
Bruxelas
Uucnos Aires
Caracas

19

08
16
22
07
10

nublado 14 08
nublado 14 06
claro..-. 23 12
claro

28

18

chuvoso 15 09
claro 33 22
nublado 19 15

Genebra
Havana
Uma

Uabos
Londrtj
LojAngtkj
Madri
México
Mil—
Montevidéu
Mosco*

claro
claro

28
14

17
09

claro

35

19

claro
claro

23
23

13
13

chuvoso 32 25
nublado 20 12
chuvoso 07 03

Viena

claro 14
nublado 13
claro 16
claro 25
nublado 18
nublado II

06
09
08
08
15
06

Washington

claro

07

Nori Iorque
Paris
Roma
Santiago
Tóqelo

16

Telefones úteis

Policia: 190; Defesa Civil: 199;
Água e esgoto: 195; Corpo de Bombeiros:
193; G<k 197; Lu: e força: 196

SP nublado
14.6
PR nublado
14.7
SC nublado
17.4
RS nublado 22.0 17.3
DF pie nub 27.8 18.6
MS pie nub
18.8
25.8
MT pte nub
CO pie nub 35.4 19.8

i

im* Emergências:

WBP Consumidor

Jl
Prontos-socorros cardíacos Botafogo: Pró-Cardiaco, Rua Dona Mariana, 219. Tel.: 286-4242 e 246-6060;
Tijuca: Prontocor, Rua São Francisco
Xavier, 26. Tel.: 264-1712.
Urgências clínicas—Botafogo: Clinica
Bambina, Rua Bambina, 56. Tel,: 2860662.
Urgências pediátricas — Botafogo:
Urpe, Av. Pasteur, 72. Tel.: 295-1195);
Ipanema: Urgil, Rua Barão da Torre,
538. Tel.: 287-6399.
Urgências ortopédicas — Leblon: Cotrauma, Av. Ataulfo de Paiva, 355, 2°
andar. Tel.: 294-8080.
,
Otorrinolaringologia — Copacabana:
Cota, Rua Tonelero, 152. Tel.: 236-0333.
Oftalmologia — Ipanema: Clínica de
Olhos Ipanema, Rua Visconde de Pirajá, 414, sala 511. Tel.: 247-0892,
Psiquiatria — Botafogo: Serviço de
Urgência Psiquiátrica do Rio de Janeiro
Rua Paulino Fernandes, 78. Tel.: 5420844.
Prontos-socorros dentários — Copacabana: Clínica Dr. Barroso, Rua Santa
Clara, 115, sala 408. Tel.: 235-7469;
Tijuca: Centro Especializado de Odontologia. Rua Conde de Bonfim, 664. Tel.:
288-4797.

%tm®m
CAáudio Paiva

Marajás da Câmara
aproveitam o feriado

í
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JReboque

™ar_l
São Cristóvão: Auto-socorro
.
Botelho, Rua Sá Freire, 127. Tel.: 5809079; Rio Comprido: Auto-socorro Gafanhoto, Rua Aristides Lobo, 156. Tel.:
273-5495.

m

Chaveiro

m

Segurança

"•

j

Va: Lobo: Trancauto Central
de Atendimento, Av. Vicente de Carvalho, 270, loja B. Tel.: 391-0770,391-1360,
288-2099 e 268-5827; Catete: Chaveiro
Império, Rua Corrêa Dutra, 76. Tel.:
245-5860,265-8444 e 285-7443.
De*a-unM"nSD co -rW5*Mc_ o mi-/

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher: Av. Pres. Vargas, 1.248,
3o andar, Centro. Tel.: 223-1366, ramais
194,195 e 137, e 233-0008 (direto).

Horóscopo
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ÁRIES
21 de março a 20 de abril
Arianos nascidos no Inicio do segundo decanato recebem uma oposição do seu pianeta Marte, sugerindo um momento de irritação, agitação e de cautela para se
desviar de situações atribuladas e arriscadas. Aja com consciência.
TOTJBO
21 de abril a 20 de maio
Hoje é dia de desafinar o coro dos contentes e dar vazão aos seus anseios mais
reformadores, idealistas e libertários. Você
pode estar atraindo situações bem diferentes da rotina e isto pode tornar o taurino
bem mais imprevisível.
GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Momento de extremo despojamento onde o
geminiano dificilmente resistirá aos apelos
de variar sua rotina e procurar aperfeiçoar
mais a sua experiência de vida, tornandose mais filosófico, pioneiro e justiceiro.
Intuição notável.
CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
Para crescer é preciso ser Independente,
ter uma meta progressista em vista e enfrentar seus próprios dilemas, sobretudo
nas iniblções mais agudas que atormentam
o seu equilíbrio emocional. Hoje você tem
alma de bruxo. Medlunidade.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
O leonino pode estar superexcitável e impaciente no dia de hoje, precisando controlar um pouco suas reações emocionais que
podem estar imprevisíveis e excêntricas.
Os Imprevistos e as mudanças de humor
agitarão o seu dia.
VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Situações Inéditas no ambiente de trabalho
podem trazer alterações na sua rotina diária e na sua relação com chefes e empregados. Embora a saúde esteja sensível,
sobretudo a circulação e os nervos, renove
seus hábitos antigos.
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
Você poderá ter lampejos e Intulções muito
interessantes, podendo surpreender os outros com poderes psicológicos e perceptlvos semelhantes à telepatia e à premonlção. Apesar da ansiedade interna, dê
vazão positiva às suas emoções.
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro
Sua mente estará flutuante, Imaginativa,
muito original e inclinando a uma relação
imprevisível e Independente ao se relaclonar com o meio ambiente e as pessoas que
fazem parte do seu dia a dia. Assimile
novas idéias.
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
Impressões e elos perdidos do passado podem retornar à sua mente hoje como se
fosse um resgate a tudo que você já viveu
até hoje, ressaltando aqueles fatos que
mais influenciaram você. Suas idéias estarão avançadas, contestadoras e humanitárias.
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HORIZONTAIS — 1 — aquela que representa por meio de
modelo; aquela que delineia intelectualmente; 11 — que não
pode ser operado; 12 — sesquióxldo natural de níquel; 13 — elemento de composição grego que expressa a idéia de ágB.
pronto; 14 — símbolo do elemento metálico de número atômico 4
e peso atômico 9.013 do grupo do magneslo. duro, cor de prata,
escasso; 15 — parte triangular de uma abóbada, compreendida
entre a linha do extradorso. a do prolongamento dos seus pés
direitos e a que passa de nível por seu ponto mais elevado;
utensílio de enfermagem que é uma cuba reniforme; 16 —
maquinlsmo composto de um disco que gira em torno de um eixo
central, e cuja borda é canelada, para se passar pela caneiura,
cabo, corda, correia, etc. cujas extremidades se ligam uma à
força e outra resistência, roda de metal ou de madeira, que gira
num eixo, e cuja periferia é cavada por onde passa uma corda ou
corrente que tem uma das extremidades presa .'. força e outra à
resistência; 17 — divindade chinesa que preside os mistérios da
geração e representa a perpetuidade da família, 18 — planta
têxtil de Angola, utilizada na fabricação de cordas, etc . ite; 19 —
simboio da unidade cgs. de medida de viscosidade cinemática
igual _ de um líquido cuja viscosidade é um poise e cuja massa
volumétríca é um grama por centímetro cúbico; 20 — disposto
simetrteamenta dos dois ladoa de um eixo; 21 — movimento literArio lançado em 1916 por Tristan Tzara, escritor francos de
origem romena (1896-1963), fl cujo principio essencial era. tal
como no super-reallsmo, que lhe sucedeu e para o qual passaram quase todos os seus adeptos, o spelo ao subconsciente; 23

—

vasilha de vinho; 25 — na Maçonaria banquete que se
segue aos trabalhos das festas da ordem, nas lojas superiores,
qualquer refeição em comum, principalmente as em que os
comensais sejam amigos: 26 — a parte branca do olho; objeto a
que se dirige algum intento; 28 — elemento ou quantidade
conhecida, que serve de base à resolução de um problema; plinto ou cubo que serve de base para um ornato qualquer; 29 —
peça de música para um só voz; parte que exprime o sentimento
Inspirado pelo assunto da cantata; 30 — alcalóide extraído das
sementes da leguminosa africana lava-de-calabar. usado como
estimulante das terminações nervosas; 31 — segundo Plotino.
filósofo neoplatônlco. egípcio de nascimento (205-270), o ser
que esta além da multiplicidade e do número, além de toda
existência e de todo pensamento, que é fonte e principio deles,
diz-se do indivíduo qua é membro de uma multiplicidade quando considerado puramente como tal
VERTICAIS — 1 — a parte ou quantidade menor de um todo; 2 —
aquelas que têm o vicio de roer as unhas; 3 — qualidade ou
caráter daquele que é fácil de conduzir ou que aprende facitmente; 4 — batata silvestre; azeite não refinado; 5 — deus
inferior, ou espirito, que. em Angola, preside aos mistérios
da geraçôo. gestação, nascimento e infância (pi); feitiço, certas
cerimônias que precediam a eleição de um novo rei no Engoio
(pl). 6 — coberta de areia; 7 — cesto d« bambu, usada na
fndia para medir cereais, 8 — criar ovas; 9 — animal celenlerado,
antozoário, alctonárlo, com póllpos situados nos poros do esque-

leto. de forma discoldal, ou semelhante A de um rim ou um
amor-perfeito; 10 — cada uma das formas cristalinas diferentes
de uma mesma substância; substância que apresenta várias
formas cristalinas: 20 — língua sagrada do Cellâo e do S. da
índia, aparentada ao sânscrito e usada no cânon budlstico; 22 —
acrescentar, juntar; 24 — vara que serve para impelir a canoa,
quando esta e posta em movimento, e também para prendê-la no
— divindade
porto, fixando-a no chão; 27 — trave, madeiro; 29
sumerlana. Coiaborscso d* CIU.Y GONÇALVES LEITE —
Tijuca.
CORRESPONDÊNCIA
CILLV OONÇALVES LEITE — Nao conaegulmos confirmar o
termo EPO qu« faz part* do problema ao lado. Também IPIR
• ALEC, qua noa obrigaram a uma alteraçAo. Sottcttamo*
ou a informação «obre as fontas oonaultadas.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — cantores; amortecida; rota. solos, trava. vus.
saturada; In; rosa, od; rol; nife, abarata; pi. rio; aduar; tesla,
obra.
p
VERTICAIS — carteira; amor: notas; travar; ot; res. eco; silva,
psssadelra; doudo; atona; usiia; ralado; nobre, lals, rol; par; ub.
Correspondência pira: Rua das Palmeira», 97 apto. 4 —
Bo-logo — CEP 2S.370

CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro
Dia em que você pode ter boas ou más surpresas relacionadas às suas posses e finanças. O dinheiro pode tanto chegar inesperadamente como escapulir das suas
mãos num passe de mágica. Mas é um
bom momento para reelaborar seu ciúme.
AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
Hoje você está motivado pelo instinto, pelas variações de humor e por uma necessidade multo grande de renovação interna.
Seu magnetismo e hipersensibilidade tornarão o aquariano capaz de improvisar em
cima da hora. Impulsividade.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
Você poderá ser chamado de forma súbita
para prestar assistência a pessoas carentes de ajuda. Tente não ceder cegamente a
uma sensação de depressão, isolamento e
insatisfação interna. Fuja de remédios fortes e bebidas alcoólicas.
CARLOS MAGNO
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nervosas; 31 — segundo Plotino.
maquinismocompostode
composto de um disco que gira em torno
tornodede um eixo
Plotino,
dade
eixo
HHL__
ren0vap§0 interna.
muito grande de renovação
___»
filósofo
CORRESPONDÊNCIA
fil6sofo neoplatônlco.
CORRESPONDf-NCIA
Qdade
neoplatdnlco, egípcio
central, e cuja borda é6 canelada,
eglpcio de nascimento (205-270).
canelura.
canelada. para se passar pela canelura.
ser
(205-270), o ser
mflnnoticmn eo nipersensiDinaaae
hinorconcihiiiHaHo
tr»r
BBBT^
magneusmo
Seu magnetismo
hipersenslbiiidade tor—
Nfio
conseguimos
LEITE
confirmar
CELLY
OONÇALVES
Nfco
consogolmos
está
além
confirmsr o
oeu
QOMQALVES
esta
al6m
cabo.
da
cabo,
ligam
extremidades
etc.,
corda,
multiplicidade
e
do
número,
numero.
corda.
correla.
etc..
uma
à
se
cujas
correia,
além
al6m de toda
a
que
toda
———
narão oO aquariano capaz
tormo
Capaz de improvisar em
existdncia e de todo pensamento,
existência
TamWm IFIR
IFIR nar^O
fax parta
twmo EPO qu« faz
força
forpa e outra resistência,
resistdncia. roda de metal ou de madeira, que gira
18
é6 fonte e princípio
probJ«ma ao lado. Também
part* do probtsma
deles,
deles,
pen6amento,
que
gira
principio
diz-se do indivíduo
Solicitamos
• ALEC, qu«
attara9*o. Sodcftamoe
no# obrigaram
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população?", pergunta. Para tratar do caso
da rede pública, estiveram reunidos, esta
Sem verba federal até
semana, com o ministro da Previdêcia, Jader
Barbalho, em Brasilia, secretários de Saúde
o fim do niês, será o
vários Estados. Eles querem que o projede
caos, adverte Noronha
to de lei apresentado ao Congresso Nacional
repassa mais verbas para a rede privada
Os hospitais do Rio e de todo o Estado
seja modificado e aprovado o mais rápido
mês,
até
o
fim
do
entrar
em
colapso
poderão
se o governo federal não liberar para a
possível, mas com o compromisso de que
todo o dinheiro seja liberado até o final do
rede pública os NCz$260 milhões reivindicado
do
Estado
ano.
dos pelo secretário de Saúde
"No ano
"O CongresRio de Janeiro, José Noronha.
passado, o repasse foi aprovado
nesta mesma época e começou a ser liberado
so Nacional quer dar apenas 94.8% para os
a partir de março", lembrou Pedro Ivo. O
hospitais públicos, enquanto para a rede
suosecretário afirmou que, desde julho, o
está
o
Inamps
conveniada
com
preprivada
vista a liberação de 360.54%. Será que o
governo do Estado tenta, junto ao governo
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§A
''i*
Nacional
—
maior
os
os
vezes
seis
verba
uma
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hospitais do Rio, que,"qualquer dia, as emergên(L
medica prestada à
assistencia médica
da assistência
da
má
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dos Advogados" do Brasil (OAB/RJ)
nos
da
Ordem
•
nosdaOrdemdosAdvogados"doBrasil(OAB/RJ)
nut* Mesa
A/TpSH Diretora
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ha municípios
municipios que sequer
vai rever reajuste
com a saúde
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O prefeito Marcello Alencar afirmou
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ta gente morra por falta de socorro médico".
instituição. Já está na hora de a Câmara
g
"Não interontem, durante o 5o Encontro de Vetcratenso ou uma criança com febre levada pelos pais.
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Presépio — A exposição Luz do Mundo, que estará no
Copacabana Palace Hotel até dia 12 e funciona das 14h às
22h, atrai muita gente para ver dezenas de presépios, dos mais
variados materiais, tamanhos e procedências. Os anjos-daguarda são o destaque da exposição, realizada desde 1985, e
aparecem em diversos estilos, das imagens barrocas dos séculos XVII e XVIII até as versões modernas de Salvador Dali.
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-1 apartamento conjugado, na Rua Júlio de Castilhos, em Copacabana. Bilhete:NCz$ 10,00
a
- 2 automóveis Gol. Bilhete-. NCz$ 5,00 (cada)
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a vida do palhaço
Estação Rodoviária Novo Rio (embarque)
terça a domingo, das 9h às 17h. Hoje, por
Centro Comercial Catete
N* de bilhetes Preco do
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ser feriado, ele funcionará em caráter excepRua
do Catete, 228
01
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Av.
Francisco
Para mostrar um pouco da vida do pacmitidos bilhete
Edificio-Garagem Menezes Cortes
Estação do Metrô Linha 1 (Largo do Machado,
cional. Além da exposição, há no museu a
(serie linica) NCzJ
lhaço, o Museu do Telefone (Rua Dois de
Cinelândia, Carioca)
Rua São José, 35 ¦ Centro
réplica dò primeiro telefone utilizado no
Dezembro, 62, Flamengo, na Zona Sul do
100.000 10.00
• Apartamento conjugado em Copacabana
Galeria dos Empregados no Comércio
Centro Comercial Largo do Machado
Rua Julio de Casliltios. 35 304
Brasil e o telefone que pertenceu ao presiRio) inaugurou exposição de homenagem a
- Centro
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5.00
¦
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o
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50.000 5.00
¦ Autom6vel CHEVETTt SL cor branco Everest
Boulevard • Rua Maxwell, 300
Shopping Center do Méier
• Automdvel GOL CL cor bianco star
50.000 5.00
da roupa, as crianças terão a oportunidade
Aproveitando o domingo, o menino HuConfeitaria Colombo - Filiais • Centro e Copacabana
Rua Dias da Cruz, 255
50.000 M®
t • Aatomiiel Fiat PRfMiO-S cor cinca Netuno
de ver uma seqüência de fotos de Curcquinha
go Leonardo Silva dos Santos, de 12 anos,
- Autom6vel CHEVETTE SL cor preto formal
Passarela de Jacarepaguá
50.000 jj.J®
Rua Gonçalves Dias, 32 e Av. Copacabana, 890
vestindo-se para os shows e cartazes dos
da 3a série do Instituto Agras de Ensino, na
• Videocassete Sharp e Televisao Phiico
50.000 3.00
Barra Shopping - Av. das Américas, 4.6Ô6
Estrada de Três Rios, 90 • Freguesia
filmes em que trabalhou, ao lado de palhaVila da Penha (Zona Norte), e freqüentador
Galeria Menescal - Av. Copacabana, 664
Shopping Center da Gávea
Menezes
"Eu
Cortes.
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no
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Rodoviário
Os
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ços como Meio-Quilo e Frctl, ao longo de 69
assiduo do museu, visitou a exposição.
Rio Sul Shopping Center • Rua Lauro Müller, 116
Rua Marquês de São Vicente, 52
Shopping Center do Méier. Rodoviária Novo Rio e Boulevard
anos de carreira.
Centro Comercial de Copacabana
sempre fui aos shows do Carequinha. As
Norte Shopping - Av. Suburbana, 5.474
A entrega dos prêmios será feita pelo Em0 Cardeal Eugênio de Araüjo
Sales, às 15 horas do dia 13 12 89 no Edifício João Paulo I — Rua Benj3vezes, acho ,as piadas dele difíceis de entenA idéia da exposição surgiu há dois meAv. Copacabana, 581
mim Constam n° 23
der, mas gosto de seu trabalho", disse. Ele
ses, como atividade afim para o Dia das
O prazo de caducidade dos bilhetes e de 180 dias após o sorteio
censurou os colegas de sua idade por procuCrianças. Assim, elas poderão conhecer a
Banco da Providência. 30 anos de esperanças realizadas.
rarem nos circos atrações como o Globo da
vida de Carequinha. através de fotos e ouRhd de Janeiro. 4 de outubro de 1989
Morte. "O palhaço foi a grande atração dos
vindo fita com depoimentos. Os troféus que
(a.)Marina Martins de Araújo
XXiX Feira da Providência
circos. Eu até entendo que eles hoje não são
ganhou como melhor palhaço também estão
tão alegres como os de antes," comentou
expostos. Para animar a garotada, o museu
XXIX FEIRA DA PROVIDÊNCIA
Hugo.
reservou espaço para brincadeiras, como
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Serviço
Comida canina

Dieta congelada para o melhor amigo
O cão, que já tem cabeleireiro, hotel,
cosméticos e roupas especialmente para
cie, entra agora na era dos congelados com
o lançamento,da comida caseira còrtgelada. É alimentação sob medida para cães
pequenos, médios ou grandes e que poderá
engordar ou emagrecer o animal, de açordo com o desejo do dono.
Basta encomendar uma dieta especial a
Nilson Carvalo da Silva Filho, dono de
três Waimaraners de pelo castanho e que
faz a comida seguindo orientações da nutricionista Anelise Carvalo da Silva, sua
irmã. Eles seguem os ensinamentos da
mãe, Marta, que lhes passou todos os segredos da boa alimentação canina caseira.
Nilson criou a Dog Hot para ampliar a
venda da comida que faz há dois anos para
cães de amigos e parentes.
O segredo dessa culinária ele não revela
a ninguém, mas dá algumas dicas: para o
animal não ter problemas intestinais e
manter o pelo macio e brilhante, é necessário que coma carne, arroz, legumes e verdura. Da carne ele retira a proteína, os
legumes ajudam a fixar no organismo os
hidratos de carbono, o arroz facilita a
digestão e as verduras regulam as funções
intestinais.
• A comida é cozida em um fogão a lenha
improvisado na churrasqueira da casa de
Nilson, na Tijuca, com chama mais forte
"Com
essa comida
que a dos fogões a gás.
caseira o cão de apartamento pode engordar, porque faz pouco exercício e não tem
onde gastar tudo o que come. Por isso vou
fazer uma alimentação especial, a light,
para que esses cães não engordem muito."
Morando há 30 anos numa casa com
quintal, onde cria também uma pata e
galinhas, Nilson sempre teve cachorro. Sua
mãe cuidava da alimentação dos bichos,
que sempre foram saudáveis. Então ele
começou a fazer comida igual para os cachorros de amigos e parentes, a pedidos.
"Uma vez o nosso Waimaraner macho
engoliu uma bola de couro, dessas que se
compra para os cães mastigarem. Minha
mãe prescreveu uma dieta só de verduras e
ele expeliu a bola em uma semana", conta.
Uma das primeiras freguesas de Nilson
foi a sogra do irmão. Ela tem vários cachorros na espaçosa casa de Marechal
Hermes (subúrbio da Central) e resolveu os
problemas de saúde dos animais quando
adotou a comida caseira, feita por Nilson.
"O
melhor exemplo do que a boa comida pode fazer pelo cão são meus próprios
cachorros. O mais velho dos três Waimaraners é o macho. Com dez anos ele se
mostra ágil e forte como um animal novo.
E dez anos para um Cachorro eqüivalem a
55 anos para o homem", diz Nilson, que
atende a encomendas pelo telefone 2585246.
¦¦¦¦ata
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O professor Gianguido Bonfanti inicia, dia 11,
curso de desenho com modelo vivo, com duração de dois meses, na Casa de Cultura Laura
Alvim, Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema,
telefone 227-2444.

Cinema

Custos

A agência Know How realiza seminário sobre
Programas de Redução dp Custos, no Hotel
Fazenda Pedras Negras, em Rio Bonito (Região
dos Lagos), dias 16 a 18. Informações pelos
telefones 262-9492/1215.

Desenho

Estão abertas matrículas na Traço e Forma
para cursos de desenho artístico, publicitário, de
perspectiva, de figura humana, estudo de cor e
desenvolvimento artístico para crianças de 7 a
12 anos. Informações na Avenida Ataulfo de
Paiva, 1.079, loja 317, telefone 239-8446.

Habitação

9

O Departamento de Arquitetura da Universida'de Santa Úrsula abriu inscrições para o curso
Habitação, caminhos e possibilidades para o povo. Informações pelo telefone 551-5542, ramal
246.

Literatura

O escritor Flávio Moreira da Costa aceita alunos para sua terceira turma de Oficina de Fieção. Informações pelo telefone 235-3705.

Música
O professor Carlos Sandroni realiza curso ,cro
oito aulas sobre MPB nos anos 80. Na Casa.çje
Cultura Laura Alvim, Avenida Vieira Souto,
176, Ipanema, telefone 227-2444.

Redação
A professora leda de Oliveira inicia, dia 11,
curso de redação no Instituto Metodista Bennett, na Rua Marquês de Abrantes, 55, Flamengo, telefones 285-6967 e 577-7321.

Pedagogia
O Colégio Montessoriano Constructor Sui.promove a partir de hoje curso para coordenadores
e orientadores pedagógicos. Informações pelo
telefone 274-6593.
Prata
",:,',
A professora Tina Bianchini Giorgi fala sobre o
estudo da prataria em seis palestras na sede da
Celpi, Rua Bambina, 160, Botafogo, telefone
266-4774.
'" r

No cardápio, came, verdura e legumes
Nilson lê muitos livros sobre cachorros
para escolher melhor os alimentos da dieta
dos animais. Segundo ele, os cães adultos
comem só uma vez por dia mas, quando se
alimentam de ração, comem mais vezes,
porque a comida não faz volume" no estomago do animal e ele tem sempre a sensação de fome. O dono deve comprar um
prato especial para colocar a comida de
seu cão e outra para a água, que deve
ser trocada duas vezes por dia. Manter
a higiene é a primeira condição para a
boa saúde do animal. Um cão grande
come 1.200 gramas de alimentos por dia. O
de tamanho médio precisa de 800 gramas e
o pequeno se satisfaz com 600 gramas.
O cardápio básico da comida caseira
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congelada feita por Nilson é o seguinte: na segunda-feira, carne de boi com
chuchu, arroz e chicórea (os legumes e
verduras são cortados em pedaços); na
terça, frango, cenoura, arroz e espinafre; quarta, carne com torresmo de boi,
abobrinha, arroz e bertalha; quinta, frango, cenoura, arroz e folha de beterraba;
sexta, vísceras (de preferência coração de
boi), abóbora, arroz e bertalha; sábado,
frango, aipim, arroz e espinafre; e domingo, carne, inhame, nabo, arroz e folha de

¦¦¦

beterraba, cozidos em caldo de ossos de
boi.
Nilson mistura vitamina B12 na comida para fazer com que o pelo dos
animais fique bonito e sedoso. A alimentação é às vezes condimentada com
ervas vermífugas como a hortelã ou o mastruz ou ainda alho. A cenoura é um legume
importante na dieta canina porque ajuda a
manter a boa visão do animal. Os cães
adoram aipim, que é servido bem cozido,
misturado no arroz, como um bobó. Nílson diz que a forma correta de preparar a
comida é fazê-la bem molhada, quase como uma sopa. Não deve ser dada quente
ao animal e muito fria também não. O
ideal é mantê-la na temperatura ambiente.

Psicologia 1
A psicanalista Teresa Mclloni forma grupos tie
estudo de teoria freudiana e lacaniana para
profissionais e estudantes, com encontros quin-,
zenais de 90 minutos. Informações pelos telefones 226-6718 e 447-2260.

Psicologia 2
Começa amanhã e vai até 20 de novembro, em
nove aulas, o curso Psicanálise e Criança, no
Lugar Psicanalítico. Informações pelos telefones 254-6391 e 256-7934.

\

Psicologia

A Sociedade Psicanalítica de Paris apresenta no
Centro de Estudos do Hospital Pinei, a partir
do dia ll,o tema Que culpa tenho eu? Informações na Avenida Nossa Senhora de Copaca-'.
bana, 1.183/603, telefone 521-4495. :

Psicologia 4

A Espaço Clínica de Psicoterapia abre inseri:
ções para o curso O Processo de Desenvolvimento Psicológico Infantil na Rua Visconde de Caí
ravelas, 119, Botafogo, telefone 266-6742.
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Artes

Começa dia 17 cm Parati (litoral Sul do estado)
workslwp de cinema em cinco módulos: roteiro^
assistência de direção, produção, direção de
arte, fotografia c câmera. Inscrições podem
ser feitas na Rua Frei Leandro 35, Jardim Botanico, telefones 286-1564/1191.

w..-s

..

Ip-ÍVfcç' :-

Cursos

¦'V-.::

'¦',:

¦:-.'..¦'.•

,.'--,& ¦"-

::./.;f»j-, ¦->

¦>.;¦

'A-y: ¦? y^>3E"3J-^TW*

«-

Paulo Nlcoleífà'"

^ 1^^

Y fSP^ffiljp^^B."^"^^

:

Um bairro que nasceu entre engenhos

bairro do Méier, na Zona
O Norte do Rio, nasceu no bojo
do ciclo da cana-de-açúcar.
Com a construção do Engenho
Novo pelos jesuítas — que já administravam o Engenho de Dentro —, foi necessária a abertura de
uma linha férrea para ligar os dois
engenhos. Mas .havia um problema: a fazenda de Augusto Duque
Estrada Méier, camareiro de D.

Pedro, ficava na rota do trem.
A única exigência feita pela família do camareiro foi a de que p
novo lugarejo, que surgiria em
torno do leito da ferrovia, levasse
o seu nome. Assim, em 1898 era
inaugurada a Estação do Méier.
As primeiras picadas do bairro foram abertas por negros alforriados. O ciclo da cana entrava em
acelerada decadência e nas terras

do Méier começaram a surgir dezenas de loteamentos.
Hoje, 100 anos depois, as terras
do camareiro do imperador abrigam um dos maiores centros comerciais do Rio, com a terceira
arrecadação de ICM do município. É também um pólo industrial
importante. Apesar disso, os moradores do bairro onde nasceu o
jornalista Millôr Fernandes e mo-

rou o escritor e crítico Agripino
Grieco reclamam da falta de opções de lazer: têm que recorrer aos
cinemas e livrarias da Tijuca, que
centraliza a vida cultural da Zona
Norte.
No passado, o Jardim do Méier
— ainda hoje um dos mais belos
da cidade, apesar de maltratado
—, projetado pelo prefeito Azeve-

do Sodré e concluído por Paulo de
Frontin em 1919, fazia um pouco
o papel de espaço cultural do bairro. Em seu coreto apresentavamse bandas, sanfoneiros e cantores:
Tempos em que, no verão, os moradores dormiam de janela aberta'"
e caminhavam tranqüilos pelas
ruas mal iluminadas.
Bruno Thvs
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Hospitais podem entrar em colapso
Luciana Lonl

população?", pergunta. Para tratar do caso
da rede pública, estiveram reunidos, esta
semana, com 9 ministro da Previdêcja, Jader
Barbalho, em Brasília, secretários de Saúde
de vários Estados. Eles querem que o projeto de lei apresentado ao Congresso Nacional
repassa mais verbas para a rede privada
seja modificado e aprovado o mais rápido
possível, mas com o compromisso de que
todo o dinheiro seja liberado até o final do
ano.
"No ano
passado, o repasse foi aprovado
nesta mesma época e começou a ser liberado
a partir de março", lembrou Pedro Ivo. O
subsecretário afirmou que, desde julho, o
governo do Estado tenta, junto ao governo
federal, a suplementação de verbas para os
hospitais do^Rio. Houve orçamento previsto
Congresso Napelo Suds que, chegando ao "Nós
cional, sofreu vários cortes.
queremos
100% da verba e os parlamentares não querem ajudar os hospitais públicos. Preferem
repassar uma verba seis vezes maior para os
hospitais particulares conveniados com o
Inamps", declara Antônio Ivo.

Sem verba federal até
o fim do mês, será o
caos, adverte Noronha

'^'''aJjjWvSfiM
wSBÊBBa^aaVBaaaa^SSSSBÍ^^^BÊ^Baaaa^ ¦

'"

¦' ^W

Èx-jogadàr, Marcello abriu o Encontro de Veteranos do Basquete, na Barra

Os 'marajás' da Câmara
Prefeito anuncia
que Mesa Diretora
vai rever reajuste
O prefeito Marcello Alencar afirmou
ontem, durante o 5o Encontro de Veteranos de Basquete, que o reajuste das gratificações dos funcionários da Câmara Municipal, que a partir deste mês faria saltar o
custo da folha de pagamento de NCzS
5.694.607,69 para NCzS 10.251.762,90, resultou de um equívoco de interpretação da
"Já
lei, que será revisto ainda esta semana.
integrantes
estou em entendimento com os
da Mesa Diretora, que me esclareceram
não ter havido intenção de beneficiar servidores. Os próprios vereadores me disseram
que o aumento será revisto", disse o prefeito.
O reajuste elevou o salário do secretario-geral da Mesa, Carlos Alberto Capela,
para NCzS 14 mil, o maior contracheque
da casa — quase o dobro do que ganham o
prefeito (NCzS 8 mil) e a presidente da casa
"injusto,
porque os
(NCzS 6,9 mil) —, e é
demais servidores tiveram seus salários
reajustados em apenas 35%, índice correspondente à inflação", disse Marcello.
"Quando comecei a conversar com a Mesa
sobre o assunto, os vereadores de imediato
me disseram que houve um equívoco. Vamos rever, pois o que me interessa é diminuir a folha de pagamento e não criar
problemas."Com relação ao pedido de impeacliment
da presidente da Câmara, Regina Gordilho, Marcello Alencar disse acreditar que

os vereadores do PDT seguirão as determinações do Diretório Nacional do partido,
que não apoia nem o afastamento da vereadora nem o aumento dos vencimentos.
"Considero o
pedido de impeachment descabido, inoportuno e desgastante para a
instituição. Já está na hora de a Câmara
"Não intercomeçar a trabalhar", incitou.
firo nos assuntos da casa, mas não posso
ficar indiferente aos interesses do povo,
quando a Câmara se coloca contra ele.
Todas as vezes que isso acontecer, eu, com
muita segurança e equilíbrio, vou me manifestar."
Ex-jogador de basquete, o prefeito participou do Encontro dos Veteranos, aberto
de manhã no Condomínio Novo Leblon,
na Barra da Tijuca, e ressaltou que as
obras de restauração dos Arcos da Lapa
ficaram incompletas por falta de recursos.
"Estamos em
entendimento com a Àtian-tic, que patrocinou a obra e já nos tinha
advertido sobre a necessidade de impermeabilização contra as infiltrações. Se a
Atlantic não fizer o serviço, esperamos
contar com outras empresas e, em último
caso, a própria Prefeitura vai concluir a
obra ainda este ano".
Quanto à restauração do Cristo Redentor, Marcello Alencar afirmou que a Prefeitura já tem todos os estudos prontos,
com levantamento detalhado das rachaduras, e está aguardando apenas decisão da
Mitra Diocesana do Rio para iniciar a
obra o mais rápido possível. Segundo ele, a
Mitra já recebeu propostas de várias empresas dispostas a financiar a restauração
do Cristo Redentor.

Os hospitais do Rio e de todo o Estado
poderão entrar em colapso até o fim do mês,
se o governo federal não liberar para a
rede publica os NCz$260 milhões reivindicados pelo secretário de Saúde do Estado do
"O CongresRio de Janeiro, José Noronha.
so Nacional quer dar apenas 94.8% para os
hospitais públicos, enquanto para a rede
privada conveniada com o Inamps está prevista a liberação de 360.54%. Será que o
esparadrapo e a gaze dos hospitais partículares são mais caros do que os utilizados pelos
hospitais públicos?", indaga o subsecretário
Antônio Ivo.
Ele confirma que a situação dos hospitais
é caótica e que a verba que o Congresso
Nacional quer liberar — Ncz$ 177.643.000
"E
t-! se liberar, só dará até o final do mês.
em novembro, como é que iremos atender a"

^

Noronha: falta dinheiro para Saúde

OAB e Cremeij constatam a falta de tudo
A falta de médicos, de auxiliares de enfermagem, de medicamento» p de material cirúrgico, além
da má qualidade da assistência médica prestada à
população, levou a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RJ)
a constatar que não existe "nenhuma preocupação
com a saúdç do povo e há municípios que sequer
possuem hospitais públicos, fazendo com que muita gente morra por falta de socorro médico".
Por proposta do conselheiro Paulo Goldrajch, a
da situação no Estado
comissão fez levantamento
do Rio, porque "a saúde é um direito de todos e
dever do Estado". Para o presidente do Consellw
Regional de Medicina (Cremerj), Laerte Vaz de
Melo, "a saúde pública no Estado é muito grave".
Ele acha que o conselho e a OAB poderão encontrar uma fórmula para melhorar o atendimento.
Amanhã, na Uerj, haverá o seminário "O Direito à
Saúde no Município".
Vaz de Melo lembrou caso ocorrido há poucos
dias, quando ambulância do Corpo de Bombeiros
socorreu um rapaz em Bangu (Zona Oeste do Rio),
vítima de acidente e com fratura exposta numa
hospitais para interna-lo,
perna, e percorreu seis
sem encontrar vaga. "Ele foi por fim levado para o
Hospital Antônio Pedro, em Niterói", disse. Laerte
Vaz de Melo e Paulo Goldrajch coincidem em
afirmar que o único setor de saúde que funciona (e
muito bem) no Rio é o do Corpo de Bombeiros,
"talvez
por ele pertencer a uma organização militar, onde há disciplina e hierarquia", concordam.
O conselheiro da OAB afirma que "por preguiça dos administradores (não só do município ou do
Estado, como em geral), a questão da saúde pública começou a ficar muito relegada à Previdência
Social e, com a falência do sistema previdenciário,
começou a cair a qualidade dd, atendimento no
sistema de saúde do Estado e do Município". A
Constituição Federal determina que o sistema de
saúde pública deve ser municipalizado e Paulo
Goldrajch acha que é a hora de a Prefeitura do Rio
de Janeiro assumir todos os hospitais da cidade, os
pertencentes ao Estado, à União (os do Inamps) e
até os pertencentes ao Ministérido da Educação e

Cultura, como o Universitário, da Ilha do Fundão,
ou da Uerj, como é o caso do Hospital de Clínicas
Pedro Ernesto, em Vila Isabel (Zona Norte).
"Temos de acabar com a história de
que o
Hospital Sousa Aguiar (Centro) é da Prefeitura; o
Getúlio Vargas (Penha, na Zona Norte) é do Estado; o da Lagoa é da União (Inamps) e o da Ilha do
Fundão é do MEC. Tudo isso tem de ser administrado pela Prefeitura, mas com verbas repassadas
pelo próprio município, Estado ou União, através
da Previdência Social", declara o conselheiro. Com
relação ao mau atendimento e à falta de médicos e
auxiliares, Goldrajch afirma que, com a municipalização do sistema de saúde, médicos, auxiliares de
enfermagem, atendentes e motoristas de ambulância deveriam ser muito bem pagos, para prestar
melhor atendimento à população.
"Bem
remunerados, eles não procurariam um
bico para complementar o salário e nem faltariam

ao serviço", declara o advogado. O presidente da
Cremerj diz que a situação está tão critica nos
hospitais do Rio, que,"qualqucr dia, ás emergências vão explodir". Além de achar que toda a rede
hospitalar na cidade deva pertencer ao município,
Laerte Vaz de Melo é de opinião que os postos de
saúde precisam estar voltados também para o aten'
dimento da população. "Eles deveriam funcionar
dia e noite, para atender, por exemplo, um hipertenso ou uma criança com febre levada pelos pais.
Se o caso for grave, o doente então seria encaminhado a um dos hospitais da cidade. Isso desafogaria muito os serviços de emergência, pois atualmente perto de 80% dos pais levam o filho gripado a
um hospital e nâo procuram um posto médico",
afirma.
Levantamento feito pelo Cremerj aponta que há
falta de 8 mil leitos nos hospitais do Rio e, segundo
seu presidente, isso ocorre em virtude da falta de
hospitais na Baixada Fluminense. E cita como
exemplo o Hospital Getúlio Vargas, onde 80% do
atendimento diário são de moradores da Baixada.
Paulo Goldrajch aponta, também, a fome como
uma das causas da superlotação dos hospitais:
"muita
gente, sem ter o que comer ou uma cama
para dormir, inventa doença e se interna, garantindo assim o café da manhã, o almoço e a janta".
Para ele, os hospitais deveriam ter psicólogos para
atender a pacientes com quadros psicossomáticos e
impedir a internação deles.
O conselheiro da OAB denuncia, ainda, que,
além de existirem vários hospitais sem médicos —
tanto na cidade do Rio como em outros municípios
—, há cidades que têm médicos e não têm hospitais,
fazendo com que moradores doentes percorram
100, 200 ou mais quilômetros atrás de socorro
médico. "E, geralmente, quando encontra, acaba
morrendo", diz. Juntamente com o presidente do
Cremerj, Paulo Goldrajch esteve reunido com o
presidente da Comissão dos Direitos e Assistência
Social da OAB, para estabelecer a participação das
duas entidades no levantamento da saúde no Estado.

Ricardo Leoni

Além de visitar a exposição, as crianças brincam e ganham dois brindes

Light — Neste fim de semana, seis casos de emergência
deixaram de ser atendidos pelos funcionários da Light,
em greve há 20 dias. O Sindicato dos Urbanitários garante
que eles estão sem dinheiro para ir trabalhar. A prioridade no atendimento tem sido dada para casos onde exista
risco de vida: hospitais e defesa civil. O presidente do sindicato, Luís Carlos Machado, quer, para a Light, o mesmo tratamento dado a Furnas, cujos trabalhadores encerraram a
greve na madrugada de sábado, após 14 dias. Na negociação,
obtiveram indenização de um salário bruto (salário-base mais
adicionais), em duas parcelas, com os encargos sociais pagos
pela empresa. Não houve punição para os grevistas e,
dos 14 dias parados, só serão descontados 7, parceladamente.
Presépio — A exposição Luz do Mundo, que estará no
Copacabana Palace Hotel até dia 12 e funciona das 14h às
22h, atrai muita gente para ver dezenas de presépios, dos mais
variados materiais, tamanhos e procedências. Os anjos-daguarda são o destaque da exposição, realizada desde 1985, e
aparecem em diversos estilos, das imagens barrocas dos séculos XVII e XVIII até as versões modernas de Salvador Dali.
O escultor Bruno Giorgi também está presente, com um
presépio em bronze. Mas o que mais atrai a criançada é o
presépio móvel de José e Marlene Siciliano, de Niterói, em
que as figurinhas-fazem movimentos dessincronizados e
até o laguinho tem movimento. Outra atração especial é a
obra do empresário Herman Nick, da Alemanha Ocidental,
que coloca o nascimento de Jesus em cenário alpino, onde
casas e figuras são de madeira e os trajes, típicos da região.
Mergulho. — Uni caminhão que trafegava pela Via
Dutra no sentido Rio-São Paulo, com uma grande carga de
abacaxis, caiu ontem às 5h30 no Rio Guandu, na altura do
Restaurante Zé do Pipo, em Queimados (município .de
Nova Iguaçu), matando o motorista, José Felício Papa Ribei-,
ro.

Museu do Telefone
abre mostra sobre
a vida do palhaço
Para mostrar um pouco da vida do palhaço, o Museu do Telefone (Rua Dois de
Dezembro, 62, Flamengo, na Zona Sul do
Rio) inaugurou exposição de homenagem a
George Savalla Gomes, o Carequinha. Além
da roupa, as crianças terão a oportunidade
de ver uma seqüência de fotos de Carequinha
vestindo-se para os shows e cartazes dos
filmes em que trabalhou, ao lado de palhaços como Meio-Quilo e Frcd, ao longo de 69
anos de carreira.
A idéia da exposição surgiu há dois meses, como atividade afim para o Dia das
Crianças. Assim, elas poderão conhecer a
vida de Carequinha. através de fotos e ouvindo fita com depoimentos. Os troféus que
ganhou como melhor palhaço também estão
expostos. Para animar a garotada, o museu
reservou espaço para brincadeiras, como
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Compre um bilhete da rifa da XXIX Feira da Providência. Você vai ajudar
muita gente necessitada a receber amparo através do Banco da Providência
e vai concorrer a valiosos prêmios. Todo mundo sai ganhando.
Sorteio dia 9 de dezembro de 1989.

Homenagem a 'Carequinha'
amarelinha e garrafão. À saida, a criança
ganha um jogo da memória e um íivreto com
a história de Graham Bell, o inventor do
telefone.
A exposição vai até 22 e o museu abre de
terça a domingo, das 9h às 17h. Hoje, por
ser feriado, ele funcionará em caráter excepcional. Além da exposição, há no museu a
réplica dó primeiro telefone utilizado no
Brasil e o telefone que pertenceu ao presidente Getúlio Vargas.
Aproveitando o domingo, o menino Hugo Leonardo Silva dos Santos, de 12 anos,
da 3a série do Instituto Agras de Ensino, na
Vila da Penha (Zona Norte), e freqüentador
"Eu
assíduo do museu, visitou a exposição.
sempre fui aos shows do Carequinha. Às
vezes, acho .as piadas dele difíceis de entender, mas gosto de seu trabalho", disse. Ele
censurou os colegas de sua idade por procurarem nos circos atrações como o Globo da
Morte. "O palhaço foi a grande atração dos
circos. Eu até entendo que eles hoje não são
tão alegres como os de antes," comentou
Hugo.

todo mundo

Prêmios:
1 apartamento conjugado, na Rua Júlio de Castilhos, em Copacabana. Bilhete-.NCzS 10,00
2 automóveis Gol. Bilhete: NCz$ 5,00 (cada)
1 automóvel Chevette. Bilhete: NCzS 5,00
1 automóvel Fiat. Bilhete: NCzS 5,00
1 TV a cores 20" e 1 vídeo-cassete. Bilhete: NCzS 3,00

XXIX FEIRA DA PROVIDÊNCIA
RIFAS
A Direção da Feira da Providência informa que as rifas dos
prêmios s sarem sorteados pela extração da Loteria Federal de
09.12.89 foram autorizadas pelo Ministério da Fazenda sob o n"
02/00/035/89.
PrSmio

i

Apartamento conjugado em Copacabana
Rua Júlio de Castiltos. 35/304
Automóvel GOL CL cor branco slar
Automóvel CHEVETTI SI cor branco tverest
Automóvel GOL CL cor branco star
Automóvel Fiat PRÍMI0-S cor cinca Netuno
Automóvel CHEVETTE SI cor preto formal
Videocassete Sbaip t Televisão Pbilco

Preço do
bilhete
NC;t

N' de bilhetes
emitidos
(série única)

100.000

.

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

10.00

'

5.00
5.00
5.00
5.00
5,00
3.00

Os prêmios seião expostos no Terminal Rodoviário Menezes Cortes.
Shopping Cenier do Meter. Rodoviária Novo Rio e Boulevard
A entrega dos prêmios será feita'pelo Em0 Cardeal Eugênio de Araüio
Sales, às 15 horas do dia 13 12 89 no Edifício João Paulo II — Rua Beniamim Constant n° 23
O prazo de caducidade dos bilhetes é de 180 dias após o sorteio
Rio de Janeiro. 4 de outubro de 1989
(a.)Marina Martins de Araújo
XXIX Feira da Providência

Postos de Venda:
Estação Rodoviária Novo Rio (embarque)
Av. Francisco Bicalho, 01
Edlfício-Garagem Menezes Cortes
Rua São José, 35 - Centro
Galeria dos Empregados no Comércio
Av. Rio Branco, 120 - Centro
Boulevard - Rua Maxwell, 300
Confeitaria Colombo - Filiais - Centro e Copacabana
Rua Gonçalves Dias, 32 e Av. Copacabana, 890
Barra Shopping - Av. das Américas, 4.666
Galeria Mcnescal - Av. Copacabana, 664
Rio Sul Shopping Center - Rua Lauro Müller, 116
Centro Comercial de Copacabana
Av. Copacabana, 581

Centro Comercial Catete
Rua do Catete, 228
Estação do Metrô Linha 1 (Largo do Machado,
Cinelândia, Carioca)
Centro Comercial Largo do Machado
Largo do Machado, 29
Shopping Center do Méier
Rua Dias da Cruz, 255
Passarela de Jacarepaguá
Estrada de Três Rios, 90 - Freguesia
Shopping Center da Gávea
Rua Marquês de São Vicente, 52
Norte Shopping - Av. Suburbana, 5.474

Banco da Providência. 30 anos de esperanças realizadas.
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Serviço
Comida canina

Dieta congelada para o melhor amigo
O cão, que já tem cabeleireiro, hotel,
cosméticos e roupas especialmente para
ele, entra agora na era dos congelados com
o lançamento,da comida caseira cohgelada. É alimentação sob medida para cães
pequenos, médios ou grandes e que poderá
engordar ou emagrecer o animal, de açordo com o desejo do dono.
Basta encomendar uma dieta especial a
Nilson Carvalo da Silva Filho, dono de
três Waimaraners de pelo castanho e que
faz a comida seguindo orientações da nutricionista Anelise Carvalo da Silva, sua
irmã. Eles seguem os ensinamentos da
mãe, Marta, que lhes passou todos os segredos da boa alimentação canina caseira.
Nilson criou a Dog Hot para ampliar a
venda da comida que faz há dois anos para
cães de amigos e parentes.
O segredo dessa culinária ele não revela
a ninguém, mas dá algumas dicas: para o
animal não ter problemas intestinais e
manter o pelo macio e brilhante, é necessário que coma carne, arroz, legumes e verdura. Da carne ele retira a proteína, os
legumes ajudam a fixar no organismo os
hidratos de carbono, o arroz facilita a
digestão e as verduras regulam as funções
intestinais.
• A comida é cozida em um fogão a lenha
'
improvisado na churrasqueira da casa de
Nilson, na Tijuca, com chama mais forte
"Com essa comida
que a dos fogões a gás.
caseira o cão de apartamento pode engordar, porque faz pouco exercício e não tem
onde gastar tudo o que come. Por isso vou
fazer uma alimentação especial, a light,
para que esses cães não engordem muito."
Morando há 30 anos numa casa com
quintal, onde cria também uma pata e
galinhas, Nilson sempre teve cachorro. Sua
mãe cuidava da alimentação dos bichos,
que sempre foram saudáveis. Então ele
começou a fazer comida igual para os cachorros de amigos e parentes, a pedidos.
"Uma vez o nosso Waimaraner macho
engoliu uma bola de couro, dessas que se
compra para os cães mastigarem. Minha
mãe prescreveu uma dieta só de verduras e
ele expeliu a bola em uma semana", conta.
Uma das primeiras freguesas de Nilson
foi a sogra do irmão. Ela tem vários cachorros na espaçosa casa de Marechal
Hermes (subúrbio da Central) e resolveu os
problemas de saúde dos animais quando
adotou a comida caseira feita por Nilson.
"O melhor exemplo do
que a boa comida pode fazer pelo cão são meus próprios
cachorros. O mais velho dos três Waimaraners é o macho. Com dez anos ele se
mostra ágil e forte como um animal novo.
E dez anos para um Cachorro eqüivalem a
55 anos para o homem", diz Nilson, que
atende a encomendas pelo telefone 2585246.
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Artes
O professor Gianguido Bonfanti inicia, dia 11,
curso de desenho com modelo vivo, com duração de dois meses, na Casa de Cultura Laura
Alvim, Avenida Vieira Souto, 176, Ipanema,
telefone 227-2444.

Llborall
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Cinema
Começa dia 17 cm Parati (litoral Sul do estado)
workshop de cinema cm cinco módulos: roteiro»
assistência de direção, produção, direção de
arte, fotografia c câmera. Inscrições podem
ser feitas na Rua Frei Leandro 35, Jardim Botanico, telefones 286-1564/1191.

Custos
A agencia Know How realiza seminário sobre
Programas de Redução dp Custos, no Hotel
Fazenda Pedras Negras, em Rio Bonito (Região
dos Lagos), dias 16 a 18. Informações pelos
telefones 262-9492/1215.

Desenho
Estão abertas matrículas na Traço e Forma
para cursos de desenho artístico, publicitário, de
perspectiva, de figura humana, estudo de cor e
desenvolvimento artístico para crianças de 7 a
12 anos. Informações na Avenida Ataulfo de
Paiva, 1.079, loja 317, telefone
239-8446.
'0

Habitação

O Departamento de Arquitetura da Univcrsidade Santa Úrsula abriu inscrições para o curso
Habitação, caminhos e possibilidades para o povo. Informações pelo telefone 551-5542, ramal
246.

Literatura
O escritor Flávio Moreira da Costa aceita alunos para sua terceira turma de Oficina de Fieção. Informações pelo telefone 235-3705.

Música
O professor Carlos Sandroni realiza curso rejj)
oito aulas sobre MPB nos anos 80. Na Casa,çle
Cultura Laura Alvim, Avenida Vieira Souto,
176, Ipanema, telefone 227-2444.

Redação
A professora leda de Oliveira inicia, dia 11,
curso de redação no Instituto Metodista Bennett, na Rua Marquês de Abrantes, 55, Flamengo, telefones 285-6967 e 577-7321.

Pedagogia
O Colégio Montessoriano Constructor Sui.pro;
move a partir de hoje curso para coordenadores
e orientadores pedagógicos. Informações pelo
telefone 274-6593.

Prata

../r

A professora Tina Bianchini Giorgi fala sobre o
estudo da prataria em seis palestras na sede da
Celpi, Rua Bambina, 160, Botafogo, telefone
266-4774.
" ^

No cardápio, carne, verdura e legumes
Nilson lê muitos livros sobre cachorros
para escolher melhor os alimentos da dieta
dos animais. Segundo ele, os cães adultos
comem só uma vez por dia mas, quando se
alimentam de ração, comem mais vezes,
porque a comida não faz volume no estomago do animal e ele tem sempre a sensação de fome. O dono deve comprar um
prato especial para colocar a comida de
seu cão e outra para a água, que deve
ser trocada duas vezes por dia. Manter
a higiene é a primeira condição para a
boa saúde do animal. Um cão grande
come 1.200 gramas de alimentos por dia. O
de tamanho médio precisa de 800 gramas e
o pequeno se satisfaz com 600 gramas.
O cardápio básico da comida caseira

A psicanalista Teresa Melloni forma grupos de
estudo de teoria freudiana e lacaniana para
profissionais e estudantes, com encontros quin:
zenais de 90 minutos. Informações pelos telefones 226-6718 e 447-2260.

beterraba, cozidos em caldo de ossos de
boi.
Nilson mistura vitamina B12 na comida para fazer com que o pelo dos
animais fique bonito e sedoso. A alimentação é às vezes condimentada com
ervas vermífugas como a hortelã ou o mastruz ou ainda alho. A cenoura é um legume
importante na dieta canina porque ajuda a
manter a boa visão do animal. Os cães
adoram aipim, que é servido bem cozido,
misturado no arroz, como um bobó. Nílson diz que a forma correta de preparar a
comida é fazê-la bem molhada, quase como uma sopa. Não deve ser dada quente
ao animal e muito fria também não. O
ideal é mantê-la na temperatura ambiente.

DOGu@T
congelada feita por Nilson é o seguinte: na segunda-feira, carne de boi com
chuchu, arroz e chicórea (os legumes e
verduras são cortados em pedaços); na
terça, frango, cenoura, arroz e espinafre; quarta, carne com torresmo de boi,
abobrinha, arroz e bertalha; quinta, frango, cenoura, arroz e folha de beterraba;
sexta, vísceras (de preferência coração de
boi), abóbora, arroz e bertalha; sábado,
frango, aipim, arroz e espinafre; e domingo, carne, inhame, nabo, arroz e folha de

"npla

Psicologia 1

Psicologia 2
Começa amanhã e vai até 20 de novembro, em
nove aulas, o curso Psicanálise e Criança, no
Lugar Psicanalítico. Informações pelos telefones 254-6391 e 256-7934.

Psicologia

!

A Sociedade Psicanalítica de Paris apresenta no
Centro de Estudos do Hospital Pinei, a partir
do dia 11, o tema Que culpa tenho eu? Informações na Avenida Nossa Senhora de CopacaJ
bana, 1.183/603, telefone 521-4495. '"
!

Psicologia 4
A Espaço Clínica de Psicoterapia abre inserições para o curso O Processo de Descnvohimento Psicológico Infantil na Rua Visconde de Ca^
ravelas, 119, Botafogo, telefone 266-6742.

Exposição
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Um bairro que nasceu entre engenhos

bairro do Méier, na Zona
O Norte do Rio, nasceu no bojo
do ciclo da cana-de-açúcar.
Com a construção do Engenho
Novo pelos jesuítas — que já administravam o Engenho de Dentro —, foi necessária a abertura de
uma linha férrea para ligar os dois
engenhos. Mas .havia um problema: a fazenda de Augusto Duque
Estrada Méier, camareiro de D.

Pedro, ficava na rota do trem.
A única exigência feita pela família do camareiro foi a de que 'o
novo lugarejo, que surgiria em
torno do leito da ferrovia, levasse
o seu nome. Assim, em 1898 era
inaugurada a Estação do Méier.
As primeiras picadas do bairro foram abertas por negros alforriados. O ciclo da cana entrava em
acelerada decadência e nas terras

do Méier começaram a surgir dezenas de loteamentos.
Hoje, 100 anos depois, as terras
do camareiro do imperador abrigam um dos maiores centros comerciais do Rio, com a terceira
arrecadação de ICM do município. É também um pólo industrial
importante. Apesar disso, os moradores do bairro onde nasceu o
jornalista Millôr Fernandes e mo-

rou o escritor e crítico Agripino
Grieco reclamam da falta de opções de lazer: têm que recorrer aos
cinemas e livrarias da Tijuca, que
centraliza a vida cultural da Zona
Norte.
No passado, o Jardim do Méier
— ainda hoje um dos mais belos
da cidade, apesar de maltratado
—, projetado pelo prefeito Azeve-

do Sodrée concluído por Paulo de
Frontin em 1919, fazia um pouco
o papel de espaço cultural do bairro- Em seu coreto apresentavam
se bandas, sanfoneiros e cantores*.
Tempos em que, no verão, os moradores dormiam de janela aberta"
e caminhavam tranqüilos pelas
ruas mal iluminadas.
Bruno Thys

segunda-feira, 9/10/89

JORNAL DO BRASIL
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Dez homens invadem a DRF e libertam cinco presos
Laudo das
Dez homens, armados de pistolas e
metralhadoras, invadiram na madrugada
de sábado a Divisão de Roubos c Furtos,
no 3° andar da Rodoviária Mariano Proçópio (Praça Mauà, na Zona Portuária
do Rio), para libertar o assaltante de
bancos Manuel Calixto, que na tarde de
sexta-feira, por medida de segurança, havia sido transferido para o Presídio Ari
Franco, cm Água Santa (Zona Norte).
Os invasores, jovens na maioria, disseram pertencer ao Comando Vermelliò. Eles agrediram a coronhadas, aigemaram e amordaçaram os carcereiros
Antônio Pereira dos Santos c Osvaldo
Luís Rosaldo da Silva e quebraram a
fechadura do xadrez 1, onde estavam 23
presos, dos quais cinco conseguiram fuSir- .
Os outros presos chegaram ate o
corredor, mas foram obrigados a retornar à cela pelo inspetor Luís Alberto
da Silva e pelo detetive Paulo César da
Conceição, de serviço na sala do plan-.
tãò. Os dois trocaram tiros com os
invadores, que teriam entrado por uma
janela do banheiro, usado pelos policiais
de plantão, próximo da carceragem. O
banheiro não tem porta e dá acesso ao
corredor. Para entrar na carceragem e
dominar os carcereiros, eles teriam contado com a colaboração de presos do
xadrez 1, que lhes teriam aberto o trinco
da porta, possivelmente com cartuchos
de jornais emendados. O trinco é macio,
quase não faz barulho.
O local onde ficam os carcereiros só
dá visão para o xadrez número 3, porque o corredor interno da carceragem
é em forma de L. A carceragem fica
sobre o teto da Rodoviária. Para o
delegado Evandro dos Reis José, que
estava de plantão, o grupo teria se
reunido no restaurante Terrase Bar Seanen; no térreo da Rodoviária, e sem ser
notado por empregados e fregueses chegou ao primeiro andar, por escada de

madeira no final de pequeno corredor,
onde estão banheiros e lixeira. Em seguida, eles passaram para uma das escadarias do prédio, só usada para saída de
cadáveres do Hospital Fclinto Mullcr, no
quinto andar.
Tensão — Nos três xadrezes da
Divisão de Roubos e Furtos havia 43
presos, na maioria assaltantes de bancos.
Às 22h de sábado, numa revista de rotina às celas, os carcereiros encontraram uma barra de ferro serrada no
cubículo 3, usada para abertura de um
buraco na parede. O xadrez foi desativado e os presos divididos entre as
celas 2 e 3, que são menores. A medida
tornou os dois cubículos superlotados,
o que provocou protesto dos presos.
Teria até havido hostilidades entre eles.
Apesar da algazarra que faziam, o
delegado de plantão, Evandro dos Reis
José, não pediu reforço nem providenciou a transferência de alguns deles para
a Polínter. Embora na delegacia a maioria dos presos seja de alta periculosidade,
no momento da fuga, segundo os próprios policiais, só estavam no plantão o
delegado Evandro, o inspetor Luís Alberto da Silva, o detetive Paulo César da
Conceição e os policiais encarregados da
cargeragem, Antônio Pereira dos Santos
e Osvaldo Luis Rosalvo da Silva.
Segundo o delegado-substituto, Leonílson, deveriam estar de serviço, no
reforço da divisão, pelo menos mais
dois ou três policiais.
Normalmente, se não houve troca,
deveriam estar no reforço os detetives
Eliel Figueiredo da Silva, Flávio José
Eleutério e Ricardo Antônio dos Santos Garcia. No registro de ocorrência
interna, de número 1020/89, consta que
estavam todos presentes, à exceção de
Ricardo Antônio, que faltou sem qualquer justificativa. Mas aos repórteres
os policiais de plantão disseram que,

na hora da fuga, não estava ninguém
do reforço na DRF.
Tão logo foi dado o alarme, patrulhas do 5° BPM cercaram a Rodoviária
c outras deram batidas na Praça Mauá,
na Central do Brasil, na Cinelândia c na
Cidade Nova, mas nenhum dos fugitivos
foi localizado.
Dois dos presos roubaram, na Avenida
Venezuela, o Volkswagcm branco, RJ—
XS—2634, e fugiram pela Avenida Rodrigues Alves. Os fugitivos são Marco Antônio Pereira de Jesus, Gilson
Rodrigues Leon, Roni da Silva Santos,
Roberto Jesus Lessa e Pedro Paulo dos
Santos Brito. Todos estavam à disposiçâo da Justiça por assaltos a bancos.
Os invasores da DRF não foram
identificados. O preso que seria resgatado, Manuel Calixto, é considerado
um dos mentores de quadrilhas para
assaltos a bancos e residêncis. Ele responde a dezenas de processos e foi preso há cerca de 15 dias, em Teresópolis,
pela Polícia Militar, quando fazia levantamento de um banco que pretendia assaltar.
O fim de semana prolongado e a periculosidade de Calixto, que poderia articular uma fuga no período, fizeram
com que o delegado Maurílio Moreira
providenciasse sua transferência para o
Presídio Ari Franco, na Água Santa,
sexta-feira. Certamente desinformados
da transferência do preso, que estivera
recolhido ao xadrez 1, justamente o arrombado pelos invasores, seus companheiros foram lá para resgatá-lo.
O gerente do Terrase Bar Seanen,
Abelardo José Leite, contou que, logo
após o tiroteio na delegacia, alguns dos
invasores e os presos pularam do telhado
da Rodoviária, de quatro metros de altura. Segundo Abelardo José, um dos presos estava ferido.
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Faltou reforço do efetivo policial
. Tão logo tomou conhecimento da
fuga de presos, o delegado-substituto
Leonílson foi para a DRF e determinou a imediata instauração de sindicància e inquérito, para apurar as cirCunstâncias em que ela ocorreu. Também
«.subsecretáriode Polícia Civil, delegado
Heckel Raposo, esteva lá para se inteirar
da ocorrência e informar ao secretário
Saboya.
'Hélio
,..
Raposo lembrou que resolução do secretário, de há alguns meses, determina se reforcem as delegacias nos finais
de semana. Mas acrescentou que o reforço fica a critério do delegado titular, que sabe de suas dispobibilidades e
necessidades. Ele falou sobre a super-

lotação dos xadrezes das delegacias, onde estão recolhidos 3.500 presos, muitos
deles condenados ou à disposição da Justiça.
Acredita que o problema só será resolvido com a construção de novas unidades penitenciárias, o que deverá se
concretizar com a venda do complexo penitenciário da Rua Frei Caneca.
As novas unidades serão construídas
em Bangu. Raposo acrescentou que a
Polícia Civil luta com carência de funcionários: em 1982, o número considerado satisfatório era de 23 mil e hoje a
polícia só tem 12 mil.
Em reunião recente, revelou ele, o

Feriados
prolongados,
dias de fuga

triz, que, no domingo após o feriado
da Independência do Brasil, fugiu da
Delegacia de Vigilância e Capturas-PoHnter, na Avenida Marechal Floriano
(Centro). Três homens e uma mulher,
irmã do traficante, invadiram a carceragem e libertaram Paulinho e Carlinhos Itabuna, que estava com uma
perna engessada, saindo todos pela entrada principal da delegacia. Na época,
por um telex, o DPE (Departamento de
Polícia Especializada) pedira ao delegado titular. Hélio Guahyba, que redobrasse a vigilância da carceragem no
feriado. Dois detetives encarregados da
carceragem, justamente nesta data, faltaram pela primeira vez ao serviço.
Ano passado, o calendário de feriados e fugas em DPs também coincidiu na folhinha dos bandidos. No reveillon, oito integrantes da organização

prolongado não é bom
apenas para viajar e fugir da tenFeriado
são da cidade grande. No mundo do
crime, cria oportunidade para outro
¦ tipo de fuga: das delegacias e penitenciárias. Com a folga, a vigilância dos
presos, nestes dias, é sempre deficiente. A invasão da Delegacia de Roubos
e Furtos, na madrugada de sábado,
vem se somar a uma série de outras
que, não por coincidência, ocorreram
em fins de semana longos.
Em setembro, foi o traficante Paulo Martins Xavier, o Paulinho da Ma-

secretário Hélio Saboya determinou aos
delegados que utilizem nas escalas de
reforço os policiais dos serviços burocratas. Com o delegado Leonílson,
Heckel Raposo inspecionou a DRF, para verificação preliminar da versão apresentada pelos policiais de plantão. Informado de que houve troca de tiros de
policiais com os invasores, estranhou
não encontrar perfuração ou mossas
causadas pelos projetis disparados e determinou ao delegado que vai presidir o
inquérito e a sindicância rigor na apuração. A sindicância, para apurar eventual
falha administrativa, deverá estar concluída em 10 dias e o inquérito, em 30.

criminosa Falange Vermelha, armados
com metralhadoras e escopetas, invadiram a 20' DP, no Grajau (Zona Norte), e depois de render os cinco policiais
de plantão, libertaram Ednaldo Soares
de Oliveira, condenado a 23 anos de
prisão. No feriadão de abril, três homens armados invadiram a 26" DP, em
Todos os Santos (Zona Norte), e libertaram 31 presos no dia 18, às llh30,
quando o almoço dos presos estava
sendo servido.
Este ano, porém, as fugas em delegacias do Rio estão acontecendo em
menor número. Segundo a Secretaria
de Polícia Civil, no primeiro semestre
de 89 apenas dois presos fugiram de
duas delegacias do Rio, ambas na Zona Norte, enquanto no mesmo período de 1988 há registros de 110 fugitivos.
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Na cela da DRF, quem nao fugiu expressou por gestos sua revolta
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Delegado Leonílson: estranha falta de reforço na divisão

O delegado Ancstor Magalhães, da 100a DP, espera receber
amanhã os laudos de balística das
armas cm poder dos soldados
Paulo Roberto Vieira da Costa,
seu irmão Vanderlei Vieira da
Costa e Nagibe Onório Lima.
Vanderlei e Nagibe portavam
duas armas, uma oficial, da Policia Militar, c uma particular, Cf
que é proibido, mas comum. Os
três são suspeitos do assassinato."
de cinco pessoas em Nova Friburgo, na noite de 30 de setembro;
caso que ficou conhecido como achacina do teleférico.
Vanderlei escondeu sua arma
em um terreno baldio e pediu a
até
um sargento que a escondesse
"resolvida".
ficasse
a
situação
que
O sargento entregou-a ao subcomandante do batalhão de Friburgo. Na chacina foram mortos Raimond Samuel Toro de La Torre e
sua mulher Adriana, José Eraldo
Werneck, Carlos José Bonan Alves Pinto e sua namorada, Maria
Cristina Ribeiro da Costa.
Com o laudo dos peritos do Ipstí?
tuto de Criminalística Carlos Éboli, Anestor Magalhães pretende
reinquirir os dois soldados presos
— Vanderlei e Nagibe — para
esclarecer às contradições entre
seus depoimentos e tirar dúvidas
em relação à reconstituição do crime, feita quinta-feira pelo delegado Otávio Seiller.
Para o delegado, a reconstituição deixou claro que Carlos José
Bonan tentou fugir do local com a
namorada e só nao conseguiu porque o Gol 54-1005, do 11° Batalhão, parado no meio da rua, ini;
pedia a fuga. A hipótese é
reforçada pelo depoimento de Na;
gibe, que declarou que ao chegar
ao local, com Vanderlei, apenas
Adriana estava morta e Paulo Roberto apontava uma arma para
Raimond e José Eraldo.
Friburgo viveu um fim de semana calmo, como há muito não
via, segundo a polícia. A delegacia
da cidade registrou, de sexta-feira
até ontem, apenas sete ocorrências
policiais — quatro acidentes" de
trânsito e dois furtos. A outra foi
uma queixa de desacato apresentada pela guarnição de uma patamo. Policiais militares bebiam em
uma birosca no Morro do Rui,
quando houve um desentendimento e quiseram prender um dos fregueses. O homem gritava que não
entraria no camburão de jeito nenhum, porque era trabalhador.
Um dos policiais, com a farda rasgada e um arranhão de unha no
peito, e o acusado, com a cara
arrebentada, foram parar na 100a
DP. O soldado PM foi medicado
no Hospital Santo Antônio e tomou soro glicosado, medicação
normalmente prescrita pelos médicos para quem se excede em bebida alcoólica.

Reprodução

Vereador de
Nova Iguaçu
está sumido
Policiais da 48a (Seropédica) e 55a
(Queimados) Delegacias Policiais, na
Baixada Fluminense, investigam o desaparecimento do presidente da Camara Municipal de Nova Iguaçu (Baixada
Fluminense), Luís Henrique Resende
Novais, 24 anos, cujo carro, o Escort
XL—4011, foi encontrado incendiado
em lixeira de Seropédica, entre Queimados e Itaguaí, um local ermo.
Luís Novais saiu da casa da namorada, no centro de Queimados, à meianoite de sábado, e não chegou a sua
casa, na antiga Estrada Rio São Paulo,
que liga Campo Grande (Zona Oeste do
Rio) à Via Dutra, em Queimados. As
investigações se iniciaram de tarde, depois que se encontrou o carro. Grande efetivo policial foi mobilizado.

|—| O bairro de Quintino (Zona
Norte do Rio) perdeu um de
seus moradores mais curiosos.
• Vovó Maria Fermiana morreu
.ontem de manhã, de velhice, se>gundo o atestado de óbito, deixando uma dúvida: tinha 115
anos, como consta em sua certidão de nascimento, ou 138, como
afirmam seus 16 filhos, nove ne•tos, 30 bisnetos e 20 tetranetos?
A centenária vovó vai deixar sau¦

dades, porque podia ser vista circulando de madrugada, fumando
cachimbo, pedindo café ou até
mesmo tomando uma cachacinha. Vovó Maria era muito fujona, recusava-se a usar sapatos e
tinha um sonho: morar em Petropis. As manias, vovó Maria trouxe da fazenda Santa Mõnica, de
Sumidouro (Norte Fluminense),
onde até 1888 trabalhou como
escrava

Vereador (PDT) mais votado em
Nova Iguaçu, ele não tinha sido localizado até à noite. Os parentes, incluído o
pai, o industrial Luís Novais, estiveram nas duas delegacias e no IML de
Nova Iguaçu, na tentativa de descobrir
se o vereador foi assassinado. A polícia
não sabe se o caso é de seqüestro, porque nenhum contato foi feito com a
família. Parentes que estiveram no IML
não reconheceram em nenhum dos cadáveres o vereador.
À noite, as investigações passaram a
ser concentradas na 55a DP, para onde
seguiu o prefeito de Nova Iguaçu, Aluísio Gama, interrompendo o feriadão em
Teresópolis (Região Serrana). As invéstigaçòes realizadas até agora, com auxilio de policiais da Delegacia de Vigilância e Capturas de Nova Iguaçu,
concluíram que Luis Novais é pessoa pacata e não tem nenhum antecedente que pudesse levar a vingança.
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CONTROLE DÂ QUALIDADE IMO||
RECEBIMENTO DE MATERIAIS"
RIO DE JANEIRO. 23 E 24 DE OUTUBRO, EM HORÁRIO INTEGRAL.
O Curso tem como principal objetivo divulgar técnicas e métodos usados
no recebimento de materiais, de modo a garantir a qualidade dos materiais
adquiridos, em benefício da qualidade dos serviços e produtos finais, com
sensível redução nos custos de avaliação e falhas.
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O programa básico prevê, entre outros itens:
CONCEITUAÇÕES BÁSICAS.
O FATOR HUMANO.
ORGANIZAÇÃO DO CQ.
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES.
DOCUMENTAÇÃO.
ARRANJO FÍSICO DO CQ.
TÉCNICAS ESTATÍSTICAS NO RECEBIMENTO
DOS MATERIAIS.
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Dez

homens

Dez homens, armados de pistolas c
metralhadoras, invadiram na madrugada
de sábado a Divisão de Roubos c Furtos,
no 3o andar da Rodoviária Mariano Procópio (Praça Mauá, na Zona Portuária
do Rio), para libertar o assaltante de
bancos Manuel Calixto, que na tarde de
sexta-feira, por medida de segurança, havia sido transferido para o Presidio Ari
Franco, em Água Santa (Zona Norte).
Os invasores, jovens na maioria, disscram pertencer ao Comando VermeIho. Eles agrediram a coronhadas, algemaram e amordaçaram os carcereiros
Antônio Pereira dos Santos e Osvaldo
Luís Rosa Ido da Silva c quebraram a
fechadura do xadrez 1, onde estavam 23
presos, dos quais cinco conseguiram fuBirOs outros presos chegaram ate o
corredor, mas foram obrigados a retornar à cela pelo inspetor Luis Alberto
da Silva e pelo detetive Paulo César da
Conceição, de serviço na sala do plantão. Os dois trocaram tiros com os
invadores, que teriam entrado por uma
janela do banheiro, usado pelos policiais
de plantão, próximo da carceragem. O
banheiro não tem porta e dá acesso ao
corredor. Para entrar na carceragem e
dominar os carcereiros, eles teriam contado com a colaboração de presos do
xadrez 1, que lhes teriam aberto o trinco
da porta, possivelmente com cartuchos
de jornais emendados. O trinco é macio,
quase não faz barulho.
O local onde ficam os carcereiros só
dá visão para o xadrez número 3, porque o corredor interno da carceragem
é em forma de L. A carceragem fica
sobre o teto da Rodoviária. Para o
delegado Evandro dos Reis José, que
estava de plantão, o grupo teria se
reunido no restaurante Terrase Bar Seanen, no térreo da Rodoviária, e sem ser
notado por empregados e fregueses chegou ao primeiro andar, por escada de

madeira no final de pequeno corredor,
onde estão banheiros e lixeira. Em seguida, eles passaram para uma das escadarias do prédio, só usada para saida de
cadáveres do Hospital Felinto Mullcr, no
quinto andar. —
Nos três xadrezes da
Tensão
Divisão de Roubos e Furtos havia 43
presos, na maioria assaltantes de bancos.
Às 22h de sábado, numa revista de rotina às celas, os carcereiros encontraram uma barra de ferro serrada no
cubículoJ, usada para abertura de um
buraco na parede. O xadrez foi desativado e os presos divididos entre as
celas 2 e 3, que são menores. A medida
tornou os dois cubículos superlotados,
o que provocou protesto dos presos.
Teria até havido hostilidades entre eles.
Apesar da algazarra que faziam, o
delegado de plantão, Evandro dos Reis
José, não pediu reforço nem providenciou a transferência de alguns deles para
a Polinter. Embora na delegacia a maioria dos presos seja de alta periculosidade,
no momento da fuga, segundo os próprios policiais, só estavam no plantão o
delegado Evandro, o inspetor Luís Alberto da Silva, o detetive Paulo César da
Conceição e os policiais encarregados da
cargcragcm, Antônio Pereira dos Santos
e Osvaldo Luis Rosalvo da Silva.
Segundo o dclegado-substituto, Leonílson, deveriam estar de serviço, no
reforço da divisão, pelo menos mais
dois ou três policiais.
Normalmente, se não houve troca,
deveriam estar no reforço os detetives
Eliel Figueiredo da Silva, Flávio José
Eleutério e Ricardo Antônio dos Santos Garcia. No registro de ocorrência
interna, de número 1020/89, consta que
estavam todos presentes, á exceção de
Ricardo Antônio, que faltou sem qualquer justificativa. Mas aos repórteres
os policiais de plantão disseram que,

Faltou reforço do efetivo
lotação dos xadrezes das delegacias, onTão logo tomou conhecimento da
de estão recolhidos 1500 presos, muitos
fuga de presos, o delegado-substituto
deles condenados ou à disposição da JusLeonílson foi para a DRF e determitiça.
nou a imediata instauração de sindicáncia e inquérito, para apurar as cirAcredita que o problema só será recunstâncias em que ela ocorreu. Também
solvido com a construção de novas unib subsecretário de Polícia Civil, delegado
dades penitenciárias, o que deverá se
Heckel Raposo, esteva lá para se inteirar
concretizar com a venda do compleda ocorrência e informar ao secretário
xo penitenciário da Rua Frei Caneca.
Hélio Saboya.
As novas unidades serão construídas
Raposo lembrou que resolução do seem Bangu. Raposo acrescentou que a
cretário, de há alguns meses, determiPolícia Civil luta com carência de funfinais
na se reforcem as delegacias nos
cionários: em 1982, o número considede semana. Mas acrescentou que o rerado satisfatório era de 23 mil e hoje a
forço fica a critério do delegado titusó tem 12 mil.
polícia
e
lar, que sabe de suas dispobibilidades
Em reunião recente, revelou ele, o
necessidades. Ele falou sobre a super-

Feriados
prolongados,
de fuga
prolongado não c bom
apenas para viajar e fugir da tenFeriado
são da cidade grande. No mundo do
crime, cria oportunidade para outro
tipo de fuga: das delegacias e penitenciárias. Com a folga, a vigilância dos
presos, nestes dias, é sempre deficiente. A invasão da Delegacia de Roubos
e Furtos, na madrugada de sábado,
vem se somar a uma série de outras
que, não por coincidência, ocorreram
cm fins de semana longos.
Em setembro, foi o traficante PauIo Martins Xavier, o Paulinho da Madias

a

invadem

triz, que, no domingo após o feriado
da Independência do Brasil, fugiu da
Delegacia de Vigilância e Capturas-Polinter, na Avenida Marechal Floriano
(Centro). Três homens e uma mulher,
irmã do traficante, invadiram a carceragem e libertaram Paulinho e Carlinhos Itabuna, que estava com uma
perna engessada, saindo todos pela entrada principal da delegacia. Na época,
por um telex, o DPE (Departamento de
Policia Especializada) pedira ao delegado titular, Hélio Guahyba, que redobrasse a vigilância da carceragem no
feriado. Dois detetives encarregados da
carceragem, justamente nesta data, faltaram pela primeira vez ao serviço.
Ano passado, o calendário de feriados e fugas em DPs também coincidiu na folhinha dos bandidos. No reveillon, oito integrantes da organização

DRF

e

libertam

g
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Cidade
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cinco
a do Luiz Bolloncourl

presos
estava
ninguém
na hora da fuga, não
Laudo das
do reforço na DRF.
Tão logo foi dado o alarme, patrulhas do 5o BPM cercaram a Rodoviária
armas de PMs
e outras deram batidas na Praça Mauá,
na
c
na Central do Brasil, na Çinelândia
Cidade Nova, mas nenhum dos fugitivos
sai amanhã
foi localizado. ,
Dois dos presos roubaram, na Avenida
0 delegado Ancstor MaçaVenezuela, o Volkswagcm branco, RJ—
lhàcs, da 100a DP, esnera reccbçr.
XS—2634, e fugiram pela Avenida Roamanhã os laudos dc balística das
drigues Alves, Os fugitivos são Mararmas em poder dos soldados
co Antônio Pereira de Jesus, Gilson
Paulo Roberto Vieira da Costa,
Rodrigues Leon, Roni da Silva Santos,
seu irmão Vanderlei Vieira da
Roberto Jesus Lessa e Pedro Paulo dos
Costa e Nagibe Onório Lima.
Santos Brito. Todos estavam à dispoVanderlei e Nagibe portavam
sição da Justiça por assaltos a bancos.
duas armas, uma oficial, da PoliOs invasores da DRF não foram
cia Militar, e uma particular, o
resga""
identificados. O preso que seria
que é proibido, mas comum. Os.
tado, Manuel Calixto, é considerado
três são suspeitos do assassinato-,
um dos mentores de quadrilhas para
cinco pessoas em Nova Friburde
assaltos a bancos e residêncis.
go, na noite de 30 de setembro,
caso que ficou conhecido como a
| | No final da noite presos da 9*
Delegacia Policial (Catete, Zona
chacina do teleférico.
Sul), abriram um buraco no telhado e
Vanderlei escondeu sua arma
sete deles conseguiram alcançar uma
em um terreno baldio c pediu ;r
hospedaria vizinha. O inspetor TouchS
ate-,
um sargento que a escondesse
"resolvida".
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que
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O bairro de Quintino (Zona
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Norte do Rio) perdeu um de
seus moradores mais curiosos.
Vovó Maria Fermiana morreu
ontem de manhã, de velhice, segundo o atestado de óbito, deixando uma dúvida: tinha 115
anos, como consta em sua certi; dão de nascimento, ou 13S, como
afirmam seus 16 filhos, nove ne'
tos, 30 bisnetos e 20 tetranetos?
A centenária vou) vai deixar sau-

dades, porque podia ser vista circulando de madrugada, fumando
cachimbo. pedindo café ou até
mesmo tomando uma cachacinha. Vovó Maria era muito fujona, recusava-se a usar sapatos e
tinha um sonho: morar em Petropis. As manias, vovó Mana trou.ve da fazenda Santa Mònica, de
Sumidouro (Norte Fluminense),
onde até I88S trabalhou como
escrava

de

Iguaçu

sumido

Policiais da 48a (Seropédica) e 55a
(Queimados) Delegacias Policiais, na
Baixada Fluminense, investigam o desaparecimento do presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu (Baixada
Fluminense), Luís Henrique Resende
Novais, 24 anos, cujo carro, o Escort
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Teresópolis (Região Serrana). As invésligações realizadas até agora, com auxilio de policiais da Delegacia de Vigiláncia e Capturas de Nova Iguaçu,
concluíram que Luis Novais é pesSCOLA DE ADMINISTRApAO E NEG0CIOS
||
Rua S3o Jos6, 40 - 9? andar - Cep 20010 - RJ - Telex (21) 38690 - Tel.: (021) 221-70®) |
soa pacata e não tem nenhum antecetesad
dente que pudesse levar a vingança.
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Cristiane Costa
Quinze minutinhos. Foi o tempo
que a doutora Sarah Roberts pediu a
John Blumstein para atendê-lo em
seu consultório. Vítima de envelhecimento precoce, John desistiu da consulta depois de esperar na ante-sala
durante três horas. Na saída, esbarrou com a médica, que não o reconheceu. John tinha envelhecido 30
anos, perdido os cabelos e ficado todo enrugado. O drama do personagem do filme Fome de Viver, exibido
pela Rede Globo há duas semanas,
naturalmente é um exagero. Mas, esperar na ante-sala do médico ou dentista, para ser atendido horas depois
do que estava marcado, torna-se rotina cada vez mais irritante.
"Está certo
que brasileiro nunca
foi de chegar na hora, mas essa impontualidade dos médicos virou coisa
viciada", afirma o economista Juarez
Costa"doRodrigues. "Uma das máxicapitalismo é que tempo é
mas
dinheiro. Eu vendo oito horas da minha vida por alto preço para a empresa em que trabalho. O médico ou
dentista vende, mais caro ainda, 30
minutos do seu tempo. Portanto,
acho que deveria haver indenização
para o cliente não atendido na hora
em que marcou", observa.
Uma idéia que não tem respaldo
legal, segundo o advogado Sílvio
Viola. "Nesses casos, a melhor coisa
a fazer é trocar de médico, se ele é
atrasador contumaz. Abrir processo
seria forçar a barra, até porque, às
vezes, o atraso se deve a uma emergência, um caso grave", comenta. Essa também é a explicação da gastroenterologista Ana Maria Zucharo.
"Você
programa sua agenda para
atender a seis doentes numa tarde. De
repente, ligam dois que não estavam
marcados, apresentando um quadro
agudo. O que que eu faço? Mando
aparecer daqui a duas semanas? Ciaro que não", afirma.
Ela mesma diz sofrer com o atraso
dos colegas. "Acho que é uma coisa
inerente a certas profissões.-.Quando
vou ao médico, espero mais de duas
horas. No meu cabeleireiro, espero
até mais. O que não pode acontecer é
o médico atender em 15 minutos a
quem está passsando mal", afirma.
Para o psicanalista Luís Alberto
Py, os pacientes também são responsáveis pelos atrasos dos médicos.
"Acho
que existe um erro na relação
médico-cliente. Um não confia que o
outro vá chegar na hora. Isso se firmou como tradição. É preciso ensinar os dois a terem respeito pelo tem•po um do outro", diz. Segundo
o
clínico Pedro Américo de Almeida, é
comum os pacientes faltarem à consulta sem avisar. "Se eu marco as
consultas, de meia em meia hora, e
dois clientes faltam, eu fico uma hora
de papo para o ar, perdendo dinheiro. Por isso, sou obrigado a lotar a
agenda", conta ele.
Chega ao ponto de médicos renomados, como o dermatologista Rubem Azulai David, manterem seus
pacientes em salas distintas, para serem atendidos simultaneamente.
"São duas salas de operação
e duas
salas de consulta, que ficam por conta de assistentes. Ele vai de uma sala
a outra fazendo a supervisão", revela
seu cliente, o astrólogo Pedro Tor"Eu
naghi.
percebi porque havia
sempre quatro, cinco pessoas marcadas para a mesma hora que eu",
acrescenta. Em seu consultório, o astrólogo faz questão de marcar as consultas com uma hora e meia de inter"Se atrasei mais de uma hora
valo.
duas vezes na vida foi muito", declara.
Mais difícil que a vida de quem
aguarda sua vez num consultório, folheando revista atrás de revista, é a de
espera num banco do Inamps.
quem
"Se a
gente ficar irritado, a doença
na vida tem de esperar.
Tudo
piora.
Eu aproveito para conversar sobre
samba. A gente bate aquele papo, a

hora passa e nem sente", resigna-se
dona Neuma, da'Mangueira, freqüentadora do posto de saúde do
Inamps no Maracanã. Ela até acha
que é bom sinal o médico demorar a
atender: "Mostra que ele é cuidadoso, atencioso com os pacientes."
Para a faxineira Lourdes dos Santos, o pior é levar até três meses para
marcar um exame no Hospital da
Posse, em Nova Iguaçu (Baixada
Fluminense), e, no dia, nem ser aten"dida. "Calhou de o médico nem aparecer. Mandou dizer que estava doente", lembra. Lourdes transferiu'o
tratamento para o Hospital-Escola de
Mesquita, mas não teve sorte. "O
ginecologista estava marcado para as
3h. Deu 6h e eu desisti. Quando saí,
ainda fui para Botafogo trabalhar.
Tive de lavar roupa até as ÍOh da
noite", recorda.
É o tipo de problema que os pacientes do cardiologista Ramiro Goldenstein não conhecem. Muito pelo
contrário. Em seu consultório, cliente
"Eu
que atrasa é mandado embora.
nunca atraso", garante o cardiologista. Para ele, a impontualidade é im"Meu horário é 14h. Sabe
perdoável.
o que eu faço? Chego às 13h30. Como meus clientes sabem que não podem chegar depois da hora, também
chegam cedo. Com isso, eu vou
adiantando", explica.
Quando marcam consulta, os pacientes são avisados de que devem telefonar, confirmando, dois dias antes.
"Aí a secretária
previne que devem,
chegar na hora, porque o doutor Ramiro é severo mesmo. E que o não
comparecimento à consulta implicará
débito", conta o próprio médico. Se o
paciente de primeira viagem chegar
um minuto atrasado, será repreendido. Se insistir lima segunda vez, só
será atendido no final do expediente.
Três vezes, nem precisa aparecer.
"Meus clientes elogiam muito meu
método. Reclamam é dos outros, onde levam até três horas para ver a
cara do médico. Isso, para mim, é
desrespeito."
Segundo a professora Vera Lúcia
de Alcântara, os recordistas de atraso
são os homeopatas e os giriecologistas. "Uns demoram mais porque dão
atenção especial, quase uma sessão de
análise. Outros porque fazem muitos
exames. Mas, meu Deus, por que en¦' tão marcam consulta de meia em
meia hora, sabendo que levam no
mínimo uma hora para atender a um
cliente?", questiona. O ator Mário
Lago não se chateia tanto. "Nunca
cheguei a^xingar a mãe do médico",
brinca. "Às vezes, eu me irrito, mas
dou um desconto porque nem todos
os casos são iguais. Quem sabe não
sai lá de dentro um velhinho todo
trôpego, que precisava mais de atenção que eu? Nesse trabalho de medico, há muitos imprevistos", comenta
ele.
O problema são os outros pacientes, imagina a nutricionista Ana Couto Sousa. "Chega um para mostrar o
exame, outro só para tirar o ponto e a
gente vai ficando. Agora, marco sempre no primeiro horário, porque depois das 9h não dá mais", critica. Os
atrasos do médico quase acabaram
com o casamento de Andréa Souto
Heringer. "Eu marquei uma consulta
à
para as 19h30 e só fui atendida
"Que mameia-noite e meia", lembra.
rido acredita que a mulher está voltando do médico à lh30 da manhã?
Não precisa nem dizer que nunca
mais voltei lá, apesar de o dentista ser
muito bom", conta.
O presidente do Conselho Regional de Medicina, Laerte Vaz de Melo,
acredita que o número de médicos
a hora marcada é
que não respeitam "A
gente sabe que
pouco expressivo.
os horários não costumam ser seguidos à risca. Mas não é comum recebermos esse tipo de denúncia. Acho
que o médico que tem essa atitude
demonstra certo descaso que, a longo
prazo, pode fazer com que perca os
clientes."

D Por desrespeito a o pacien te
D Por culpa de uma emergência
D Porque alguns pacientes precisam
de mais tempo de atendimento
D Porque fazem exames meticulosos
D Porque não querem se arriscar
a terprejuízo se o cliente faltar
D Porque cuidam de vários pacientes
ao mesmo tempo
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Alguns dos que dão chà de cadeira
José Sebba (clínico)

ey re

Flávio Conde (ginecologista)

Adriana Uzelac (ginecologista)

Jaime Treiger (homeopata)

©

Alentar Salomão (cirurgião)

Orlando Vaz (urologista)

0

Marco Antônio de Almeida (oftalmologista)

©J

0

Rubem Azulei David (dermatologista)

©

Ivan Lengruber (ginecologista)

Vinícius Puppin (dentista)

0

Onomar Ferreira de Souza (endocrinologista)

©

f©

Everton de Souza Ameno (otorrino)

©

Fábio Tepedino (dentista)

Pedro Américo de Almeida (clínico)

Sérgio, Rafael, Elieser e Verônica Benchimol (oftalmologistas)

©
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Em exposição no Impa,, equações
matemáticas sob forma de arte
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.4 escolha harmoniosa das diferentes cores que o
computador atribuirá a conjuntos de diferentes pontos
é o que torna interessante os quadros

Reproduções de Soma D Almeida

Pedro Tinoco
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Nada iríais
que curiosidades
Wilson Coutinho
é nova a idéia de se
NÃO
passar conceitos mate-,
jnáticos ou geométricos para .
a arte. A invenção da perspectiva foi extraída dos li- ')
vros de Euclides, embora os
artistas soubessem escamotear um dos seus teoremas r
para que a perspectiva pudesse funcionar plasticamente.";
A matemática dos artistas
visa a produção de um espaço .
"ou
de uma sensibilidade vi-suai, e não a mera represén"fiação
de conceitos científicos, mesmo os de conteúdos
matemáticos e geométricôs,
ás ciências mais próximas
das artes visuais. A fórmula
"Cubos e cilindros, empregada
para as inovações de um mes-tre precursor do cubismo cojrno Cézanne, é puramente
- uma idéia originada na geometria, embora tal idéia ser-visse de modelo para os dese-nhos dos artistas acadêmicos
Tè mesmo para as mocinhas
prendadas que se dedicavam,
"no
"parapassado, a usar o crayon
retratar a pose do papai.
~Um dos artistas
que mais in.'"fluenciou a arte brasileira a
..partir da década de 50, o suíço
;^Max Bill, escreveu um longo
,.»t<exto defendendo a materna"üzação das formas plásticas,
"mas oqueé bem -sucedido netapa
•le é uma certa idéia de escul"•tura mais do que representa"ção
sensível de uma fórmula
«matemática.
Um artista brasileiro con-temporâneo como Tunga,
-atualmente com uma exposição na galeria Paulo Klabin,
«-utiliza-se de uma figura da
"topologia
moderna, o toro.
Xpara realizar imagens impregnadas de sexualidade.
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Independentemente do interesse cientifico
do visitante da mostra, ele pode se
fascinar com o caleidoscópio de cores e
formas encontrado em cada quadro
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perversão, desejo — uma ahtipureza de teor matemático.
Os trabalhos dos cientistas
alemães são representações
dé problemas matemáticos,
mas não constituem, de fato.
obras de arte. Mesmo as suas
formas aparentemente surpreendentes acabam se associando a uma história passada das artes visuais, quando
os artistas usavam pincéis e
suas mentes, sem necessitarem de computadores. Nelas
vê-se um surrealismo kitsch
e sem os problemas do verdadeiro surrealismo ou uma espécie de psicodelismo. isto é.
um maneirismo diluído em
ácido lisérgico. que não deu
nada em arte. Aliás, o que
ocorre na produção dos bravos cientistas alemães. São
curiosidades visuais como os
desenhos de crianças que
buscam representar uma casa, onde faltam janelas e portas, mas geralmente agradam por um efeito esdrúxulo,
a sugestão de uma nuvem ou
de um pássaro. A diferença
básica é que os computadores
copiam problemas: a arte os
inventa.
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mundo sabe que a Terra é redonda.
dúvida medieval, no entanto,
Qualquer
TODO
ser
desfeita
com as imagens geradas
pode
pela primeira nave a visitar a Lua. Mais difícil
de explicar é a relação entre as peças da exposição Fronteiras do caos e a natureza. Com
posta por 70 quadros e 10 caixas luminosas, a
mostra traz belas e coloridas figuras aparentemente psicodélicas. A ligação entre a exposição e o psicodelismo termina quando se desçobre que as obras de arte expostas no Impa —
Instituto de Matemática Pura e Aplicada —,
no Jardim Botânico, zona sul do Rio, são desenhos de computadores feitos pelos matemáticos alemães H.-O. Peitgen e P. H. Richter.
Envolvidos no estudo de sistemas dinâmicos
complexos, estes professores da Universidade
de Bremen descobriram como transformar
ciência em arte. Muita água correu desde que
o filósofo e matemático alemão Leibniz nascido no século 17 — ousou afirmar que uma
gota d'água contém um universo estruturado.
Hoje Peitgen, Richter e outros especialistas
do mundo inteiro se dedicam ao estudo de
estruturas tão mínimas que só existem em
equações matemáticas. O computador gráfico
é usado para que os cientistas visualizem estas
estruturas e possam provar — ou não — seus
teoremas. O processo se parece com o dos colegiais que desenham um triângulo retângulo
para demonstrar o teorema de Pitágoras. Resulta, no entanto, em figuras mais interessantes que o já familiar triângulo.
Os quadros da exposição são imagens congeladas de sistemas dinâmicos complexos. A
complexidade destes sistemas está no fato de
todos os fenômenos observados pelos cientistas acontecerem em uma escala mínima e
serem difíceis de se acompanhar. Tentando
entender melhor o que acontece nos sistemas
dinâmicos, os cientistas usam o computador
para atribuir cores diferentes a conjuntos di
ferentes de pontos. O que transformou o trabalho dos dois autores da mostra Fronteiras do
caos em arte foi o uso harmonioso e variado
das cores.
"O mérito destes alemães está no fato de
eles terem utilizado a beleza destas imagens
de computador para divulgar um trabalho
científico de ponta", conta Jonas de Miranda
Gomes, coordenador do setor de informática
do Impa. "O computador, neste caso, funciona
como um laboratório onde os fenômenos são
simulados", explica Elon Lages Lima, diretor
do Instituto.
Computadores não existiam quando Leibniz
levantou o princípio da continuidade. Segundo
este princípio, algo só pode passar de um estado a outro mediante um número infinito de intermediários e toda a realidade é plenamente
relacionada em suas partes. As imagens que
compõem a exposição são a prova computadorizada do que Leibniz defendia. As diferentes
gradações de cores definem estágios intermediários entre um ponto e outro nos desenhos.
Não se consegue prever fenômenos meteoro
lógicos como furacões, mas se pode tentar
entendê-los. Auxiliar a previsão do tempo,
aliás, é uma das aplicações práticas da experimentação que produziu os belos desenhos da
exposição. "Criamos no computador modelos
aproximados do que acontece na natureza,
mas podemos simular situações inimagináveis, estabelecer limites, e a partir daí entender melhor alguns fenômenos" entusiasma-se
o professor Jonas.
O coordenador de informática do Impa lembra de outras aplicações práticas do estudo de
sistemas dinâmicos complexos. "A análise da
transição de fases e da dinâmica dos fluidos
usados como combustíveis de turbinas é faci
litada com o uso do computador", conta, antes
de exemplificar: "As asas dos aviões vinham
crescendo para mantê-los estáveis em velocidades maiores, hoje a nova geração de jatos
tem asas menores, mas com um desenho diferente, resultado do estudo de um sistema dinâmico complexo.
Cada passo dado no computador no estudo
de sistemas dinâmicos complexos é traduzido
em uma equação matemática. Ou seja, a natureza é entendida através destas equações. O
diretor do Impa conclui irônico que "Deus é
matemático", enquanto seu colega professor
Jonas explica que "ninguém inventa um teorema, apenas se descobrem teoremas que já
eram intrínsecos à natureza". Mais ou menos
entusiasmadas com o progresso da ciência,
todas as pessoas que forem visitar a mostra
Fronteiras do caos — aberta para o público até
o dia 29 deste mês — vão se deslumbrar com o
caleidoscópio de cores e formas encontrado em
cada quadro exposto
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The
Players:
40 anos

NTREATO
Mackscn Luiz

Contracena
O drama das camélías, ospetiículo que velo do Nordeste, foi apresentado no Mambembao em 1986 e escolhido
como um dos cinco melhores
do ano pelo então Inacen,
volta em nova montagem.
Agora com produção carioca,
tem estréia prevista para
março no Teatro de Bolso. O
diretor Thlago Santiago seleciona, no dia 18, atores interessados em participar do
elenco, no próprio teatro do

Oswald de Andrade

Oswald:
100 anos
Janeiro de 1990 marca o centenário de nascimento de Oswald Andrade e a Fundação de
Artes Cênicas pretende
registrar a data com a
edição de uma coletanea de ensaios sobre a
obra teatral de Oswald.
São todos textos especialmente escritos para
esse volume. Está prevista também a publicação de ensaio de Armindo Blanco no Jornal
de Artes Cênicas sobre
dois poemas dramáticos inéditos escritos
pelo autor paulista,
bem antes de iniciar
sua pequena, mas provocante, produção teatrai. Para encerrar a
programação, a Fundacen projeta uma expósição sobre o teatro oswaldiano, que abre em
janeiro no Rio, e em seguida será levada a outrás regiões brasileiras.

nhla de Teatro Popular para
encenar Atos de loucura, colotânoa do textos de Brecht,
Karl Valontim, entre outros.
Com direção de Paulo Duarte, o espotíículo faz apresentação única na quarta-feira.
Um restaurante no Leblon — Plccadilly Pub, na
Av. San Martin — so transforma em espaço cultural o
abriga, a partir do dia 18 e
sempre ás quartas-feiras, o
grupo Os Mimos que mostra
Manuelagem, imagens realizadas apenas com as mãos.
Com a mudança de proprietários do Copacabana
Palace espera-se que o confortável e tradicional teatro
que funciona no hotel seja
reformado e receba dos novos

Leblon.
Jefferson Miranda dirigo
Sisifo, que estréia no final do
mês no Sesc da Tijuca, reabrindo o Espaço 2. A montagem discute o mito e ó assinado por um dos diretores
formados pelo curso de Bia
Lessa. Sisifo será apresentado apenas dois dias por semana: terças e quartas-feiras.
A Pundacen assume o
compromisso de entregar em
dezembro os prêmios aos cinco melhores espetáculos do
ano e em fevereiro realizar a
festa dos vencedores do Prêmio Mambembe.
Ex-alunos do curso do Tablado se reuniram na Compa-

donos o tratamento de uma
casa de espetáculos que faz
parte da história da cidade.
Não será mais no dia 15 a
reabertura do Centro de Estudos da Fundacen, que está
se instalando no novo prédio
da entidade, na Rua São José. Sem previsão para o final
das obras, o Centro só deverá
voltar a funcionar no próximo ano.

Fernanda: 60 anos
A atriz Fernanda
Montenegro completa 60 anos no dia 14, e
no dia seguinte, no
Teatro Clara Nunes fPwJHfn''' '¦*¦**¦, "'^«H
comemora a data,
marcando ainda as
150 apresentações de
Suburbano coração
com sessão especial.
Uma das mais extraordinárias atrizes
do teatro brasileiro,
Fernanda chega à
idade madura com
um repertório de in- Fernanda
terpretações inesque- Montenegro

cíveis. Seja em O
mambembe, Beijo no
asfalto, Festival de
comédia ou em Lágrimas amargas de Petra von Kant, Fernanda Montenegro
provou a sua grande
vocação de palco. O
profissionalismo e o
talento cultivados
com uma dedicação
sacerdotal resultaram numa carreira irrepreenslvel e definitiva na cultura
brasileira.

O grupo
teatral de
língua inglesa
The Players
atua no Rio há
40 anos (uma
indiscutível
prova de
resistência e
tenacidade).
Funcionando na
Escola
Britânica na
Machado de Assis
Rua Real
Grandeza, o The
Machado no
Players coloca
no palco até três
Banco
espetáculos por
Machado em cena
— Um sarau carioca ano, a maioria
musicais (The
inaugura no dia 17 as
atividades do Centro pirates of
Cultural Banco do Penzance, Man
Brasil, Espetáculo o fia Mancha,
que procura retomar The Mikado).
\,>
o espírito dos saraus Para
literários, com a uti- comemorar as
lização de modinhas quatro décadas,
imperiais recolhidas o grupo
por Mário de Andra- programou
de, Machado em cena Iolanthe,
utiliza cinco peças de opereta cômica
Machado de Assis, e de Gilbert &
trechos de seus con- Sullivan, cuja
tos, crônicas e ro- ação se passa na
mances, seguindo "a Inglaterra
rota do amor conju- vitoriana,
gal".
contando a
A outra novidade história de um
desse Sarau é o ho- pastor de
rário. A temporada ovelhas que. por
que se estenderá de 17 circunstâncias
de outubro a 5 de no- humorísticas
vembro, inaugura um chega ao
horário extremamen- Parlamento. A
te atraente para o estréia está
centro da cidade: 16h, marcada para o
17h e 18h30.
dia 17.
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HOTEL INTER- CONTINENTAL RIO

O Hotel Inter-Continental apresenta
a internacional NATALIE COLE
em 3 únicas apresentações.
Dias 11, 12 e 13 de outubro às 22:30 h. Vendas antecipadas no Hotel.
Central de informações: Tel.: 322-2200 r. 8387/8388
Ingressos de NCz$ 360,00 a NCz$ 720,00.
Não será permitida a entrada após o início do show.
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Av. Prefeito Mendes de Moraes, 222 São Conrado

Os fofos
rme
do Rio estão
no Cidade.
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iate da novaiegislaçáo autoral

Disputa
autoral
Pedro Tinoco
problema do direito autoO ral no Brasil, que transforma a,arrecadação num discutivel demonstrativo de oontas e aa quantias irrisórias em
pretexto para uma enxurrada
de lamentações, começa a ser
equacionado. Em reuniões durante.úma semana no Rio, advogados e artistas debataram o
anteprojeto da nova lei autoral
elaborado por uma comissão do
Conselho Nacional de Direito
Autoral (CNDA) que contempla
o autor com uma.legislação
mais favorável.
Apesar de estar garantido no
artigo 27 da Declaraçfto Universal dos Direitos Humanos, o direito autoral continua frágil.
Em 1973 foi criada a lei 5.988
que regulamenta ainda hoje os
direitos autorais no Brasil. No
entanto, o desenvolvimento dos
meios de comunicação e de reprodução de sons e imagens
apressou o envelhecimento desta lei e afastou os autores* do
controle de suas obras. Hoje,
duas correntes de interesses diversos lutam para preencher o
vácuo deixado pela vetusta lei
5.988.
Com o nascimento da Nova
República e a criação do Ministério da Cultura revigorou-se o
CNDA — Conselho Nacional de
Direito Autoral. Do cruzamento entre o CNDA e a democracia
nasceu uma comissão, na gestão do ministro da cultura Celso Furtado, encarregada de elaborar um novo projeto de lei de
direitos autorais. O projeto foi
divulgado em outubro do ano
passado e causou sensação por
ser favorável ao autor. Favorável demais, segundo o ministro
José Aparecido. Na sua gestão
em sucessão a Celso Furtado
o MinC publicou nota se desincompatibilizando com o projeto.
Apesar de renegado pelo
MinC, o projeto vem sendo discutido em debates como os que
aconteceram em agosto, em
São Paulo, e na última semana,
no Rio de Janeiro, todos promovidos pelo CNDA. "A função dos
debates do CNDA é subsidiar o
legislativo com o resultado da
consulta aos setores interessados", explica Gustavo Dahl,
atuai vice-presidente do CNDA.
No legislativo, mais precisamente na Câmara dos Deputados, tramita desde abril deste
ano o projeto de lei n° 2.148,
apresentado pelo ex-guerrilheiro e deputado petista José Genoíno. Segundo o próprio deputado, seu projeto de lei e o anteprojeto elaborado pela
comissão do CNDA são rigorosamente a mesma coisa.
O vice-presidente do CNDA
avisa, porém, que a questão autoral brasileira não vai se resolver tão facilmente. "Resolvemos promover a discussão, mas
a Associação Brasileira de Rádio e TV, a Associação Brasilei-

STEVE
MARTIN
MICHAEL
CAINE

10 ANOS

ra de Produtores de Discos e a.
Sociedade Nacional de Editores
de Livros se opuseram e bancaram um outro projeto", conta
o vioe-presidente, em coro com
Hildebrando Pontes Neto, seu.
antecessor.
No dia 30 de agoBto deste ano'
o senador do PMDB — ex-Are-'
na, ex-PDS•— Luiz Viana Filho:
apresentou ao Senado o projeto'
de lei n° 249. Que diferenças po-'
dem existir entre o projeto'de'
nova lei autoral defendido por'
um senador com o currioulo de'
Luiz Viana e o projeto defendi-,'
do pelo deputado José Genoino?
"A diferença fundamental está],
no fato de o projeto do deputado'
achar que o Estado -tem que]
proteger o lado mais fraco, o do]
autor, enquanto o projeto do senador defende que o autor'não]
precisa da tutela do Estado",
responde Gustavo Dahl. Esta é]
apenas a diferença fundamen-]
tal.
O ECAD — Escritório Cen-'
trai de Arrecadação e Distribuição —, instituição privada, cuida da fiscalização e congrega:
todas as associações autorais^
existentes. O resultado deste ti-'
po de fiscalização é caótico..
"Imagine um mesmo órgão en-'
carregado de acompanhar um:
exame na Escola de Música no>
Rio e um forró no interior do"
Acre", sugere Gustavo Dahl.
Entre as conseqüências do*
caos, segundo Hildebrando Pontes Neto, está o fato de "o sistè-*
ma de radiodifusão do pais não"
pagar direitos autorais". Ele"
conta que "enquanto em Lon-!
dres a BBC paga 3% de seu fatu-^
ramento bruto por direitos au-[
torais, no Brasil umrestaurante com música ambiente paga mais que uma TV".
Quando considera — em seu
artigo 7o — nula a cessão de
direitos autorais, o anteprojeto
do CNDA dá outra estocada nas"
empresas que se utilizam eco"7nômicamente do produto cultu-1
ral. O projeto do senador Luiz'
Viana Filho, no entanto, per-'
mite a cessão de direitos auto-1
rais e gasta um capítulo do'
regulamentar a'
projeto para
"O efeito da cessão de'
questão.
direitos é expropriatório, o au-'
tor desaparece da relação jurí^
dica e o cessionário sozinho vaj„
se aproveitar economicamente,
da obra", analisa Hildebrando.
Pontes Neto, antes de comple*
tar: "São excepcionais os cas"õ"s"
de contrato sem cessão de direi»
tos.
"O radicalismo do
projeto do
CNDA em favor do autor tem*
um lado provocativo, chama-a?
atenção depois de tanto temp*S!
para o problema dos direitos
autorais", confessa Gustava
Dahl. Na disputa entre autores,
e empresários da cultura — oa»
de as armas são projetos de lei
— o resultado ideal seria o erw
pate.

os honestos sempre salim perdendo.
Conheçam Os Vencedores.
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Tigres, Leões, Camelos,
Elefantes e Inúmeras atrações - Informações F: 541-7379
6? Feira: 21 Hs.
Sábado: 15:00. 17:00. 19:00 e 21 00 Hs.
Domingo: 15:00. 17:30 e 20:00 Hs.
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quima-fcira. as
originalmcnte marcada para o dia S.
Him
1"R
horas. a recita originalmente
as 19:00 horas,
S Hi
quarta-feira, às
^
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Irocados, em lugares
Poderao ainda ser trocados,
mesmos lugares. Poderão
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Os ingressos jà
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ÚNICA

AMANHÃ, 3? FEIRA, DIA 10, ÀS 21 HS
EXPOSIÇÃO: SOMENTE HOJE, DAS 10 ÀS 22 HS
———
——
DACOSTA • V1SCONTI
REYNALDO • PARREIRAS
• CASTAGNETO
NEWTON REZENDE
Dl CAVALCANTI • PEDRO PEREZ
PORTINARI • WEINGARTNER
DJANIRA • BAPTISTA DA COSTA
PANCETTI • JORGE GRIMM
BRUNO GIORGI • RODOLPHO AMOÊDO
• DALLARA
IBERÊ CAMARGO
SOUZA PINTO / CARGALEIRO / GEOFFROY
E OUTROS

Teatro Hotel Nacional - 21 horas
Av. Niemeyer, 769
Dia 13 - Uakti, Constance Demby,
The New Jon Hassell Group
Dia 14- Homem de Bem,
Alex Farhoud, Paul Horn

:

II
|^
^

Evandro Carneiro
o^joeirv Oficial
B a
Paul Horn - O0 flautista que faz dueto com o sagrado.
c^d
jal
- A maga da spacemusic.
leilao:
Constance
spacemusic.
exposi^ao e do leilão:
Constance Demby
Demby-A
Local da exposição
mm
Local
Montreal.
em Montreal.
eletronicaem
Alex Farhoud -• O "enfant terrible" da eletrônica
fig PS
nr.n« p « Ti « »t a OAT API? lir*TPT 1i
p
HOTEL
•
t/L
•
lu
IlUl
I.tlLAL
PALACE
mantras indianos.
dos
COPACABANA
Homem de Bem
Bern A orquestra
|:a iS CUJu^vADAiVA
musicais.
de
timbres
oficina
¦~s
1^
verdadeira
Uma
Uakti
Grupo
Av Atlântica)
ntic3) GrupoUakti*Umav6rdad6iraoficinad6timbr6smusicais.
(Entrada pela Av.
The New Jon Hassell Group - O trompetista que criou novas
formas musicais.
musicals.
RAMAL
255-7070
590
Ml
590
TEL;
(021)
INFS. PELO
IKS INFS.
Ataulfo de Paiva, 630) ou
Saude (Rua Ataulto
Ingressos àa venda no Sabor Saúde
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SEIS E MEIA — Show com a cantor,) Joyco
Teatro João Caetano. Pça Tirodonti», s/n" (221
0305) Do 2-' o Ü\ às 18I\30 Ingressos a NCzS
15.00 Até dia 20dooutubio

m

^RECOMENDA
(^

FAÇA A COISA CERTA (Do lhe right tliing).
do Spiko Loo, Com Danny Aiollo. Ossin Davis.
Rubv Du» o Gioncarlo Esposilo. Largo do Ma
chado 2 (Urçio do Machado. 29 — 205-6842),
Loblon-I (Av. Alaullo du Paivo. 391 — 2396048). 141)30. 16h50. 19M10. 211)30. TijucaPalace 2 (Rua Conde de Bonlim. 214 — 2284610): du 3- a 6*. às 14h. !6h20. 1Bh40. 2lli
Sábado, domingo o leriado. a partir das 16h20
(14 anos). Estréia.
Numa pizzaria administrada por llalo-amaricanos. conditos raciais latentes explodem num dia
dolortocalor. EUA/1989.
A ARMADILHA DE VÊNUS (Dia VonuslalIo), de Robert van Ackeren Com Myriom Roussei. Horst-Gunther Marx e Sonja Kirchberger
Art-Fashion Mall 4 (Estradu da Gávea. 899 —
322-1258): 16h, 171)20. 19h40. 22h. Ricamar
(Av. Copacabana. 360 — 237-9932). 15hl6.
17h30. 19li45. 22b. (16 anos). Desconto de
30% mediante a apresentação do cupom do
Guia do assinante e do cartão do leitor JB
Continuação.
Módico de 30 anos vivo obcecado pela idéia do
encontrar a mulher ideal e voga pela cidado à
procura de uni grande amor. Alemanha/I 988.
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER (The
unbearable lightness oibeing). do Philip Koulman. Com Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche,
Lona Olin o Derok do Lint. Venera (Av. Pasteur.
184 — 295-8349). Tijuca-2 (Rua Conde de
Bonfim. 422 —264-5246). 1 5h. 18h. 21 h (16
anos). Continuação.
Médico e fotógrafa vivem apaixonada história
de amor, quando explode a repressão em Praga
e eles são obrigados a emigrar. Baseado no
romance homônimo de Milan Kundora. França/
1988.
FACA DE DOIS CUMES (Brasileiro), de Murilo Salles. Com Paulo José. Marieta Severo.
José de Abreu e José Lewgoy- Lido-2 (Praia do
Flamengo. 72 - 285-0642): 14h50. 16H30.
18hl0. 19h50. 21h30. (16 anos). Continua-
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PAULO TROMPETE — Show do trompotista e
da banda 3x4 2' o 3J às 21 h Botecoteco. Boulo
vatd 28 do Sutombro. 205 Som couvert
KATIA BRONSTEIN - Show da cantora 2» o
3", às 22h Mistura Fina. Rua Garcia DAvila, 15
(267 6596) Couvert NCzS 15.00
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Para quebrar
a pasmaceira
do feriado
pasmaceira do feriado antecipado pode
ser quebrada. À meia-noite. Não, não é
A brincadeira. É que a partir desta hora a
banda Ipanema Blues sobe, pelo terceiro inicio
de semana consecutivo, ao palco do Jazzmania
para desfilar seu repertório que cobre décadas e
décadas do gênero nascido às margens do Mississippi. Cada um dos três integrantes do núcleo
básico da banda, Bia Grabois (voz). Caca (baixo e

BCONTINUAÇOES
DOIDA DEMAIS (Brasileiro), de Sérgio Rezende
com Vera Fischer. José Wilker. Paulo Betti e ítalo
240
Rossi. Palácio 1 (Rua do Passeio. 40 6541). 13h40. 15h30. 17h20, 19h10, 21 h Copacabana (Av. Copacabana. 801 — 255-0953). Barra I (Av. das Américas. 4.666 — 325-6487). São
Luizl (Rua do Catete. 307 — 285 -2296). América
— 264-4246).
(Rua Conde de Bonfim. 334
14h10. 16h. 17h50. 19h40. 21 h30. Norte Shop— 592-9430). Ra
ping 2 (Av. Suburbana. 5.474
mos (Rua Leopoldina Rego. 52 — 230-1889).
15h30. 17h20. 19h10. 21 h Madureira 1 (Rua
Dagmar da Fonseca. 54 — 390 2338) de 2- a 6».
às15h30. 17h20. 19h10. 21h Sábado e domingo,
a partir das 13h40. (16 anos)
Amor e aventura policial tendo como cenários as
galerias de arte de Ipanema e a realidade do interior do Brasil Produção do 1988
KARATE KID 3 — O DESAFIO FINAL (The
karate kid — part III). de John G. Avildsen. Com
Ralph Macchio. Noriyuki Pat Morita. Robyn Lively
e Thomas lan Griflilh. Art Casashopping 2 (Av
Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-0746) de 3a a 6».
às 16h30.18h45. 21 h. Sábado, domingo e feriado,
a partir das l.4h1 5. Art-Fashion Mall 2 (Estrada da
Gávea. 899 — 322-1258). Art-Copacabana (Av
Copacabana. 759 — 235-4895) 15h15. 17H30.
— 220
19h45. 22h. Pathè (Praça Floriano. 45
3135): de 2» a 6*. às 12h. 14h15. 16h30. 18h45.
21h. Sábado e domingo, a partir das 14h15 Art
Tijuca (Conde de Bonfim. 406 — 254-9578). Art—
Madureira 1 (Shopping Center de Madureira
390-1827). Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350
— 281-3628): 14h15. 16h30. 18h45. 21h Campo
— 394-4452)
Grande (Rua Campo Grande. 880
14h30. 16h40. 18h50. 21 li (10 anos)
JORNADA NAS ESTRELAS V — A ÚLTIMA
FRONTEIRA (Star Treck V The final frontier). de
William Shatner Com William Shatner. Leonard
Nimoy. DeForest Kelley o James Doohan. Metro
Boavista (Rua do Passeio. 62 — 240-1291). Con
dor Copacabana (Rua Figueiredo do Magalhães.
286 — 255-26I0). Largo do Machado I (Largo
do Machado. 29 — 205 6842). Leblon 2 (Av
Ataulfo de Paiva. 391 — 239 5048). Barra 2 (Av
das Américas. 4.666 — 325-6487). 14h. 1 6h. 18h.
—
20h 2?h. Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim. 422
264-5246). 1 3h30. 1 5h30. 17h30. 19h30. 21h30
Madureira-3( Rua João Vicente. 15 — 593 2146)
15h. 17h, 19h. 21h (Livre)

ART-CASASHOPPING 1 — Os safados do 3" a
6'. às 16h30. 18h45. 21 h Sábado, domingo e
leriado. a partir das I4h1 5 (10 anos) Curta. PataUva do Assará, um poeta do povo. de Jelferson de
Albuquerque Júnior.
ART-CASASHOPPING 2 — Karate Kid 3 — O
'desafio
final: de 3S a 6J. ás 16h30. 18h45. 21 h
Sábado, domingo e feriado, a partir das 14h15 (10
Iberê Camargo, pintura, pintura, de
Curta.
anos)
Mário Augusto
ART-CASASHOPPING 3 — 0 menino e a foca
dourada: de 3- a &'. às 17h.-19h. 21 h Sábado,
domingo e feriado, a partir das 15h (Livre) Curta
O nariz, de Eiiane Caffé
A um passo
ART-FASHION MALL 1 — Sing
da lama 15h30. 17h40. 19h50. 22h (10 anos)
frevo,
Fernando
Spencer
do
de
Trajetória
Curta.
ART-FASHION MALL 2 — Karate Kid 3 — O
desafio final: 15h15. 17h30. 19h45. 22h (10
anos) Curta Cinemas fechados, de Sérgio Péo
ART-FASHION MALL 3 — Os safados- de 3" a
6*. às 16h30. 18h45. 21 h Sábado, domingo e
feriado, a partir das 14h 15 (10 anos) Curta Jus
tiça para Manoel Congo, de Emmanoel Cavalcanti
ART-FASHION MALL A —A armadilha de Vê
nus: 15h. 17h20. 19h40. 22h (16 anos) Curta
Santa do maracatu. de Fernando Spencer
14h10. 16h. 17h50.

A última
BARRA-2 lornada nas estrelas V
fronteira 14h. 16h. 18h. 20h. 22h (Livre) Curta
As cobras, de Otto Guerra
BARRA-3 — Máquina mortífera 2 de 3J a 6*. às
14h30. 16h50. 19h10. 21h30 Sábado, domingo e
leriado. a partir das 16h50 (14 anos) Curta Iberê
Camargo, pintura, pintura, de Már:o Augusto
Um policial bom

Breafresentações
TOMMY (Tornmy). de Ken Russel Com Roger
Daltrey. Ann-Margret. Jack Nicholson. Oliver
Reed, Elton John e Tina Turner Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica. 63 — 267 7098) hoje e
amanhã, às 14h. 16h 18h 20h 22h de 4-' a
domingo, às 14he 16h Até domingo (16 anos)
Versão da ópera rock composta pelo conjunto The
Who Inglaterra/1975
PAULINE NA PRAIA (Paulineà Iaplage) de Ene
Rohmer Com Amanda Langlet. Arueile Üombasle
e Pascal Gregory Estação 2 (Rua Voluntários da
286-6149) 17h 2lh Até amanhã
Pátria. 88
Um filme sobre a paixão, a partir do encontro de
dois casais em férias numa praia França/1983

ORl (Brasileiro), documentário de Raquel Gerber
Texto e narração de Beatriz Nascimento Estação 3
— 286 6149)
(Rua Voluntários da Pátria. 88
17h30. 19h30. Ultimo dia.

O ATAQUE DO PRESENTE CONTRA O RESTANTE DO TEMPO (Der Angnff der Gegenwart
aul die Übnge Zen). de Alexander Kluge Com
Jutta Hoffman e Armin Mueller Stahl Estação 2
286-6149) I9h
(Rua Voluntários da Pátria. 88
Até amanhã

MAQUINA MORTÍFERA 2 (Lethal weapon 2).
de Richard Donner Com Mel Gibson. Danny Glo
ver Joss Ackland e Joe Pesei Odeon (Praça Ma
hatma Gandhi. 2 — 220 3835). Carioca (Rua
228-8178). Madureira 2
Conde de Bonfim, 338

DE

BSHOPPINGS

Dois espertos golpistas fazem um trato o primeiro
uma
que conseguir arrancar 60 mil dólares de
mulher lica com o direito de atuar sozinho na área
EUA/1988

mnüsmM

pra cachorro 15h. 17h. 19h, 21 h (Livre) Curta
Carnaval, de Francisco Liberato de Matos
NORTE SHOPPING 2 - Doida demais 15h30.
17h20. 19h10. 21h (16 anos)
RIO-SUL — K 9 — Um policial bom pra cachorro
14h. 16h. 18h. 20h. 22h (Livre) Curta A mulher
do atirador de facas, de Nilson Villas Boas

Questionamentos existenciais e filosóficos sobre a
sociedade alemã neste final de século Alemanha/
1985

Faça a coisa certa 14h30. 16h50.
LEBLON-1
I9h10.21h30 (14anos) Curta Tem boi no trilho
de Marcos Magalhães
Jornada nas estrelas V - A última
LEBLON-2
fronteira Í4h. 16h. I8h. 20h. 22h (Livre) Curta
. Memória das Minas, de Luiz Keller e Tàma Quares
ma
STAR-IPANEMA - O menino e a loca dourada
14h.16h.18h.20h.22h (Livre) Curta Estórias da
Rocinha, de José Manane

BCOPACABANA
O desa
ART-COPACABANA — Karate Kid 3
fio final) 15hl5. 17h30, 19h45. 22h (10 anos)
Curto. Tem boi no trilho, de Marcos Magalhães
14h30.
CINEMA-1 — Máquina mortífera 2
16h50. 19hl0. 21h30 (14 anos) Curta Tempos
pós modernos, de Ronaldo German
CONDOR COPABACABANA — Jornada nas
estrelas V — A última fronteira 14h.16h.18h 20h
22h (Livre)
Doida demais 14h10 16h
COPACABANA
17h50. 19h40. 21h30 (16 anos)
17h50
JÓIA — O grande mentecapto 16h
19h40. 21h30 (Lrvre)
RICAMAR — A amwdilha de Vênus 15h15.
17h30. 19h45. 22h (16 anos) Curta Palácio
Monroe. uma época em ruínas de Célio Goncal
ves
ROXY -- K 9
Um policial bom pra cachorro
14h. 16h. 18h. 20h 22h (Livre) Curta Canta
Diamantina, do Moacir de Oliveira
Os santos mocen
STUDIO-COPACABANA
tes- 15h30. 17h30. 19h30. 21h30 (14 anos)

BlPANEMA E LEBLON
Tornmy 2' e 3' às 14h
CÂNDIDO MENDES
16h.18h.20h.22h De 4° a domingo ás14h 16h
(16 anos) Curt3 J Soares, um pioneiro do eme
ma. de Fernando Spencer
O amor não tem sexo
LAGOA DRIVE-1N
20h30. 22h30 (18 anos) Curta Livio Abramo.
gravuras, de Femanco Cohi Campos

í^*E5Ti5»

Bbotafogo

BOTAFOGO - Sacanagens no bordel
16h. 18h30. 19h45 (18 anos)
ESTAÇÃO 1
20h. 22h

13l\30

A ilusão viaja de bonde 16h

18h

ESTAÇÃO 2
Pau/lne na praia 17h 21 h O
ataque do presente contra o restante do tempo
19h
ESTAÇÃO 3
On
mentiras 21h30

17h30. 19h30

Verdades e

K 9
ÔPERA-1
Um policial bom pra cachor
ro 14h 16h. 1 Bh 20h 22h (Livre) Curta Teril
pos pós modernos, de Ronaldo German
ÔPERA-2
Máquina morlfera 2 14h30. 16h50
19h10. 21h30 (Manos) Curta Histórias do cou
diano. de Regina Abreu*
VENEZA
A insustentável leveza do ser 15h
18h. 21h (16anos)

Bcatete e flamengo
LARGO DO MACHADO 1
Jornada nas estre
las V
A última fronteira 14h 16h 18b 20h
22h (Livre) Curta Justiça para Manoel Congo
de Emmanoe! Cavalcanti
LARGO DO MACHADO 2
Faça a coisa certa
14h30\16h50 19h10 211)30 (Manos)
Amadeus de3«a6« àsl5h 18h 21h
LIDO-1
Sábado domingo e feriada às 18h 21h (10
anos) Curta Cinemas fechados de Sérgio Péo
LI DO-2
faca de dois gumes
18hl0.19h5O 21h30 (16anos)
Doida demais
SAO LUIZ 1
17h50.19h40. 21h30 (16anos)

14h50

16h30

14h10.

16h.

BIBLOS - Diariamente. às21h. Gilberto (piano)
o grupo Av Epilácio Pessoa. 1484 (621 2646)
Couvert a NCzS 25.00. homem o NCzS 15.00.
mulher

'"J

O TESOURO DO PIRATA — Toxto do Washing
lon Guilherme Direção de Maurício Barros Teatro
de Bolso Aunmar Rocha. Av Ataulfo de Paiva. 296
2" às 16h30 Ingressos a NCzS
(239 1498)
15.00
FACA SEM PONTA, GALINHA SEM PÉ
Adaptação do livro de Ruth Rocha Direção de
Miguel Rezende Com o grupo Belo Hunzontem
Teatro Villa Lobos. Av Princesa Isabel. 440 (275
6695) Ho|e, às 17h Ingressos a NCzS 8.00 Até

A temporada da Ipanema Blues no Jazzmania
termina amanhã.

O GRANDE MENTECAPTO (Brasileiro), de Os
waldo Caldeira. Com Diogo Vilela. Débora Bloch
Regina Case e Osmar Prado. Jóia (Av Copacaba
na. 680—255 7121). 16h. 17h50. 19h40. 21h30
(Livre)
OS SAFADOS (Dirty rotten scoundrels). de
Frank Oz. Com Steve Martin. Michael Carne. Glen
ne Headly e Anton Rodgers. Art-Fashion Mall 3
— 322-1 258). Art Casas
(Estrada da Gávea. 899
325
hopping I (Av Alvorada. Via 11. 2 1 50
0746) de 3-' a 6-'. às 16h30. 18h45. 21 h Sábado,
domingo e feriado, o partir das 14h1 5 Art Madu
390
re/ra 2 (Shopping Center de Madureira
1827). 14h15. 16h30. 18h45. 21 h (10anos)

Show cum o banda Ipanema
JAZZMANIA
Couvert a NCzS 16.00 o
blues 2-' u 3-' às ?3h
10.00
NCzS
a
consumação
Abro ás 19h o música ao vivo, do 2J o
CLUBE 1
sáb o conjunto du pianista Tinoco Do 3" a dom,
Loilo Rocha (voz), Fotnando Matuns (piano) o
Paulo Machado (baixo) Aos sáb Bibba Ribeiro
(voz).Tynnnko (piano) o Lúcio Nascimento (boixo) Rua Paul Redlorn. 40 (259-3148) Converte
consumação y NC/S 12.00
BUFFALO GRIL — Piano bar com música ao
vivo Dom o 2" show com o cantor Fernando
Uchoa o convidados Do 3' a dorn., Jotan (vilão o
voz) o lèo (piano) Rua Rita Ludoll 47 (274
4848) Couvert a NCzS 10.00

JB

voz) e Jaime (guitarra) tem preferência por determinada época do blues, o que dá grande variedade ao show. Completam a Ipanema as eventuais participações de Mr. B e Mário Jansen
(teclados), Otávio Requião (bateria), Carlos
Watkins (sax) e Carlitos (gaita, que no momento
está bebendo blues numa das fontes, Chicago).
No repertório, entre outras. Bom in Chicago,
Hit the road, Jack, Geórgia on my mind, You've
changed, Igot what it takes e When a man loves
a woman. O baixista e cantor da Ipanema, Caca,
tecnologia
identifica num certo esgotamento da"As
pessoas
o atual boom do blues mundo afora.
procuram coisas novas e as novas tecnologias
não têm feeling. Nascido dos spirituals e dos
gospels, como uma espécie de gospel maldito, o
blues é a raiz de tudo, do jazz até o rock progressivo", diz. E cita o personagem de Joe Seneca no filme A encruzilhada para definir o feeling
do gênero: "Blues is a good man feeling bad" (o
blues é um bom homem se sentindo mal).

— 390-2338). Art
(Rua Dagmar da Fonseca. 54
Méier (Rua Silva Rabelo. 20 — 249-4544). Olaria
(Rua Uranos. 1 474 — 230-2666) 14h. 16h20.
18h40. 21 h: São Luiz 2 (Rua do Catete. 307 —
285-2296). Opera-2 (Praia de Botafogo. 340 —
552-4945). Cinema-I (Av. Prado Júnior. 281 —
295-2889). 14h30.16h50. I9hl0. 21 h30 Barra-3
(Av das Américas. 4.666 — 325-6487) de 3J a
6». às 14h30, 16h50. 19h10. 21h30 Sábado, domingo e feriado, a partir das 16h50 Palácio (Cam
po Grande). 16h. 18h05. 20hl0 (Manos)
SING — A UM PASSO DA FAMA (Sing). do
Richard Baskin Com Lorraine Bracco. Peter Dob
son. Jessica Steen e Louise Lasser An Fashion
Mall I (Estrada da Gávea. 899 - 322 1258)
15h30. 17h40. 19h50. 22h (10 anos)

0547)
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Ipanema Blues: de Bom in Chicago a When a man loves a woman no Jazzmania

OS SANTOS INOCENTES (Los santos mocentes). de Mario Camus. Com Alfredo Landa. Fran
cisco Rabal. Terele Pávez e Belén Ballesteros. Stu
dio-Copacabana (Rua Raul Pompéia. 102 —
247-8900): 15h30. 17h30. 19h30. 21h30. (14
anos).
A miséria e a tragédia de uma família de camponeses. submetida a um poderoso proprietário de ter
ras. Espanha/1984

K9
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A ILUSÃO VIAJA DE BONDE (La ilusion viaja
en tranvia). de Luis Bunuel. Com Lilia Prado.
Carlos Navarro e Roberto Soto. Estação 1 (Rua
Voluntários da Pátria. 88 — 286-6149): 16h. 18h.
20h, 22h.Alédia22.
Dois mecânicos bêbados roubam um bonde mas.
passado o porre, não conseguem se livrar do veiculo que já está cheio de passageiros. México/
1954. P&B.
K-9 — UM POLICIAL BOM PRA CACHORRO
(K-9). de Rod Daniel. Com James Belushi. Mel
Harris. Kevin Tighe e Ed O-Nêill. Palãcio-2 (Rua tío
Passeio. 40 — 240-6541): 13h30. 1 5h30. 17h30.
19h30. 21h30. Opera-1 (Praia de Botafogo. 340
— 552-4945). Roxy (Av. Copacabana. 945 —
236-6245). Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente. 52 — 274-4532): 14h. 16h. 1 Bh. 20h, 22h
Tijuca-Palace 1 (Rua Conde de Bonlim. 214
228-4610). Norte-Shopping t (Av. Suburbana,
5.474 — 592-9430): 15h. 17h. 19h, 21 h. (Livre).
Comédia Detetive trapalhão tem como parceiro
um cão pastor super-treinado para o combate ao
narcotrálico. EUA/1988.
O MENINO E A FOCA DOURADA (The golden
seal). de Frank Zuniga. Com Steve Railsback. Mi
chael Beck. Penelope Millord e Torquil Campbell
Star Ipanema (Rua Visconde de Pirajá. 371 —
521-4690): 14h. 16h. 1 8h, 20h. 22h. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada. Via 11. 2.150 — 325
0746): de 3-' a 6-'. ás 17h 19h. 21 h. Sábado,
domingo e leriado. a partir das 1 5h. (Livre).
Menino encontra foca dourada e a defende dos
caçadores, que pretendem matá-la em troca de
uma valiosa recompensa. EUA/1983.

NORTE SHOPPING 1
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JOÃO KLEBER. HUMOR PRA VALER
Show do humotlsla Díroçãç. do Chico Anysio
Teatro da Cidade, Av Epltácio Pessoa, 1664 (247
3292) Do 5J a sáb.. às 21 h30. dom. às 20h30
Hoje. excepcionalmente, às 20h30 Ingressos a
NCzS 26,00 (14 anos)

Bestreias

BARRA i — Doida demais
19h40. 21h30 (16 anos)

'^^k*"'-

ÊÊHUMOR

ção.
Adultério, crime e corrupção na trajetória de um
advogado, que descobre o romance da mulher
com o sócio e melhor amigo. Baseado no roProdução de
mance de Fernando Sabino
1988.
AS AVENTURAS DO BARÃO MUNCHAUSEN (The adventures of Baron Munchausen).
de Terry Gilliam. Com John Neville. Eric Idle.
Sarah Polley e Oliver Reed. Sludio-Paissandú
— 265-4653).
(Rua Senador Vergueiro. 35
19h. 21h30. (Livre). Continuação.
Comédia. O Barão Munchausen. oficial da covaiaria a serviço de Frederico, o Grande, reúne
os amigos para contar suas fantásticas e inacre
ditáveis aventuras. Inglaterra/l 989.
UMA CILADA PARA ROGER RABBIT
(Who Iramed Roger Rabbit). de Robert Zemeckis. Com Bob Hoskins. Christopher Lloyd,
Joanna Cassidy e Charles Fleischer. StudioPaissandú (Rua Senador Vergueiro. 35 — 2654653): 14h. 15h40. (Livre). Reapresentação.
Misturando atores de verdade com desenho
animado, o filme conta a história de um coelho
casado com uma vamp e suspeito de matar um
homem. Para resolver o mistério conta com a
ajuda de um detetive. Oscar de melhor montagem. montagem de som e eleitos visuais. EUA/
1988.
AMADEUS (Amadeus), de Milos Forman.
Com F. Murray Abraham. Tom Hulce. Elizabeth
Berridge e Simon Callow. Lido-1 (Praia do
Flamengo. 72 — 285-0642): de 3» a &\ às 1 51).
18h. 21 h. Sábado, domingo e feriado, às 18h.
21h. (10 anos). Reapresentação.
A vida do genial compositor Wolfgang Amadeus Mozart, segundo as memórias do rival
Antônio Salieri Baseado na peça de Peter
Schaffer. Oscar de melhor filme, ator (F. Murray
Abraham). diretor, diretor de arte. figurino, som.
roteiro e maquilagem EUA/1984

we—
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Apresenta
BEIJA-FLOR SOBE O MORRO
ção dn cerca do 90 componentes da Escola do
Somba Uoi|a Flor do Nilôpolis Todas tis sogun
dos-loiraB. às 22h, no Morro da Urca. Av Pasteur
620 Ingressos a NOS 100,00 com diroilo a pas
BQQBm do bnndmho

AÊCIO FLÁVIO E CLARICE - Show do pianista
o da cantora Dom ás 22h, 2' u 3- às 23h Vjnlclus
Puma Bar Ruo Vinícius da. Morais. 30 (287
1497) Couvert dom.. 2' o 3" » NCzS 20.00. A», 6"
a NC/5 26,00 a 6" o sáb a NCzS 36,00
Show com músicas dos Boailes, Donu
PEOPLE
o 2' ás 2?h30. com o Grupo Torta Molhada 3". ás^
22h30. show do musico counlry com u Grupo"
Frmnds Couvert a NCzS 25,00 (dom ) o NCzS»
'i') Av
Bartolomau Muro 370 (294'"
22,00 (2" o

MATADOR DE ALUGUEL (Road house) de
Rowdy Herrington Com Patrick Swayze Kelly
Lynch. Sam Elliott e Ben Gazzara Bruni Tl/uca
- 254-8975)
(Rua Conde de Bonfim. 370
14h30. 16h40, 18hõ0. 21 h (14 anos)
Lutador impiedoso trabalha como leão-de chácara
de um clube noturno barra pesada, onde as noites
acabam em confusão EUA/1988
for lake). de
VERDADES E MENTIRAS (F
Oison Welles. Com Orson Welles. Oja Kodar, Elmyr
3
Irving.
Estação
(Rua Voluntá
de Hory e Clilford
rios da Pátria. 88 — 286-6149) 21h30 Ultimo
dia
Semi documentário sobre falsificadores e charla
tães. questionando o lalso e o verdadeiro na arte
França/1973
DESEJO DE MATAR 3 (Death wish 3) do Mi
chael Winner Com Charles Bronson. Deborah
Raffin. Ed Lauter e Martin Balsam Bnstol (Av
- 391 4822)
Ministro Edgar Romero. 460

dezembro
O MISTÉRIO DAS FRALDAS - - Texto de Paulo
Cottá Direção do Atiilio Riccó Teatro Galeria. Rua
Senador Vergueiro. 93 (225-8846) 2". às 17h30
Ingressos a NCz 15.00 Desconto de 20% no in
gresso mediante apresentação de cartão de leitor
ôoJB ou para quem levar uma fralda de pano
O PATINHO FEIO -Texto de Mana Clara Ma
chado Direção de Toninho Lopes Teatro Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (267 7295) 2J
àsl7h Ingressos a NCzS 10.00 Desconto de 20%
no ingresso mediante apresentação de cartão de
leitor do J B O espetáculo começa rigorosamente
no horário, não sendo permitida a entrada após o
seu inicio
TISTU O MENINO DO DEDO VERDE -Texto
de Maurice Druon Tradução e adaplação de Oscar
Felipe e Neyde Mendonça. Direção de Ivan Merli
no Com Carvalhinho e outros. Teatro Vannucci.
Rua Marquês de São Vicente. 52 (274 7246) 2J
às 17li30 Ingressos a NCzS 25.00 Promoção
adulto acompanhado de três ou mais crianças não
paga O espetáculo começa rigorosamente no ho
rário
APENAS UM CONTO DE FADAS - Musical
de Eduardo Tolentino. Direção de Fernando Carre
ra. Teatro Vannucci. Rua Marquês de S Vicente.
52 (239-8545) 2" às 16h Ingressos a NCzS
15.00
CAVALEIROS DA ILUSÃO - Texlo de Ana
Deveza Direção de Mana Idalina Teatro do Leme.
Ladeira Ari Barroso. 1 2". às 17h Ingressos a
NCzS 10.00 Desconto de 20% no ingresso me
diante apresentação de cartão de leitor do J B
Promoção este fim de semana, toda criança terá
20% de desconto Alé dia 5 de novembro

verdade, devo provar quo ô justo o bom Para
ajuda Io ganha como consciência um grilo falante
Baseado no livro de Collodi EUA/l 940
A DAMA E O VAGABUNDO (Lady und the
trump) desenho animado do Walt Disney Dubla
do om português Estação I (Rua Voluntários da
286 6149) àsl5he16h30 (Livre)
Pátria. 88
Romântica história de amor entro uma cadela de
luxo o um cachorro vira-lata. quo vive nos becos
EUA/1955

SÊCINEMA
PINOCCHIO (Pinoccliio). desenho animado do
Walt Disney Dublado em português Barra 3 (Av
das Américas. 4.666 - 325 6487) às 15h Lido I
-285-0642) âs14h30e
(Praia do Flamengo, 72
16h10 Tijuca Palace 2 (Rua Condo de Bonfim.
228-4610) às14h30 (Livre) .
214
Um boneco de madeira recebe de uma lada o dom
da vida mas. antes de se transformar em menino de

A GUERRA DAS FORMIGUINHAS (Putifeno
va alia guerra), desenho animado de Roberto Ga
vroli Lagoa Dnve-in (Av Borges de Medeiros.
1 426 — 274-7999) hojo e amanhã, às 18h30
(Livre)
Longa-metragem com música de Rita Pavone ha
lia

Bextra
RIO SOLIDARIEDADE - Atividades artísticas o
de recreação Morro da Urca. Av Pasteur. 520
(224-7407) 2'. a partir das 10h Ingressos a NCzS
20.00 e o NCzS 11.00 (crianças de quatro a 10
anos) Crianças até quatro anos não pagam
JARDIM ZOOLÓGICO - 2 400 animais ontre
répteis, aves e mamíferos Parque da Quinta da
Hoje. das 9h às
Boa Vista. s/n° (254-2024)
16h30 Ingressos a NCzS 9.00 Entrada Iranca paia
criança até um metro de altura
PARQUE PLAYTOY — TIJUCA — Parque de'
diversões. Diariamente, das ÍOh ás 22h. Tijuca Olt\
Shopping. Av Maracanã, 987 Ingressos a NCzS,
2.50 (por brinquedo) e a NCzS 20.00 (dez brin-'quedos)
PARQUE PLAYTOY — BARRA - Parque do'
diversões De 3a a 6", de 16h às 22h. e sáb.. dom e
feriados, das ÍOh às 23h Ingressos a NCzS 15.00.
(de 3' a 6a) e NCzS 20.00 (sáb.. dom e ferrado) |
Casashopping. Av Alvorada. 2.1 50.
•
SESSÃO CHIP CHIP — Atividades artísticas com
!
computadores, sub a orientação de técnicos. De 2d
a sáb.. das 10h às 22h Barrashopping. Av das*
Américas. 4.666 Entrada Iranca Até dia 21

Bcirco
GRAN CIRCO ÁRABE — Show de equilibristas.'
saltadores. palhaços, dançarinos e animais amestrados Av Alvorada, ao lado do Casa Shopping
Ho/e. excepcionalmente, ás I5h.
(541 7379)
I7h30 e 20h Ingressos cadeira central a NCzS25.00 (adulto). NCzS 20.00 (crianças até 10
anos), cadeira lateral a NCzS 20.00 (adulto) e
NCzS 15.00 (crianças alé 10 anos), gorai a NCzS
15,00 (adulto) e NCzS 10.00 (criança) camarote
para 4 pessoas a NCzS 125.00

16h10. 19h30

(Manos)
Nova Iorque vive novamente atormentada pelo
mundo do crime e. para enfrentar a situação, entra
em ação. mais uma vez. o vingador solitário dis
posto a lazer justiça pelas próprias mãos EUA/
1986
A VOLTA DO GUERREIRO AMERICANO
(American Nm/a 2), de Sam Firstenberg Com
Steve James. Michael Dudikofl. Larry Poindexter e
Gary Conway Bnstol (Av Ministro Edgar Romero.
460 - 391 4822) 14li30. 17h50. 21 MIO (14
anos)
Aventureiro especializado em artes marciais chega
ao Caribe com a missão de encontrar um grupo de
EUA/
fuzileiros desaparecidos misteriosamente
1987
O AMOR NÃO TEM SEXO (Pnck up yourears)
de Slephen Frears Com Gary Oldman, Alfred Mo
(iria, Vanessa Redgrave e Wallace Shawn Lagoa
274
Drive-ln (Av Borges do Medeiros. 1 426
7999) 20h30. 22h30 Até quarta (18 anos)
Baseado em fatos reais O trágico relacionamento
homossexual entre Joe Orton. autor teatral inglês
dos anos 60. e seu amante. Kenneth Halliwell
EUA/1987

Bmostras
I CINEMA CRIANÇA: DESENHOS PREMIADOS (II)
Hoje Ritmêtico (Rythmelic) de Nor
man MacLaren. História da cadeira (A chairy tale)
de Norman MacLaren. As sete artes (Sete arte), de
lon Popescugopo. Picolo (Pikolo), de Dusan Vu
kotic, O torneio (Turntej). de Wladislaw Nehrebec
ki. Minha carreira financeira (My financial career)
de Gerald Potterton. Romance (Romanza) de
Bretislav Pojar e Vaca na fronteira (Krava na gra
nici) de Dragutm Vunak Cinemateca do Mam Av
Infante D Henrique. 85 (210 2188) 16h30

Máquina mortífera 2 14h30.
SÃO LUIZ 2
16h50. 19h 10. 21li30 (14 anos) Curta Minuano.
de Luiz Keller e Tânia Quaresma
STUDIO-CATETE Profunda e suculenta
141)50. 16n30. 18hl0. 19h50. 211)30 (18 anos)
Curta Minuano, de Luiz Keller e Tânia Quaresma
STUDIO-PAISSANDU
Uma cilada
ger Rabbit 14h. 151)40. 17h20 (Livre)
turas do Barão de Munchausen 19h. 21
vre) Curta A superfície domada, partida,
de Newton Silva

para Ro
As aven
h30 (Li
dobrada

SÊCENTRO
CINEMATECA DO MAM
um Mostras

Ver a programação

A lera da guerra 111)
HORA
15h15 16h40. 18h05 (Manos)
METRO BOAVISTA
A última fronteira 14h
vre)

121)25

13h50

Jornada nas estrelas V
16h 18h 201) 22h (ü

Máquina mortífera 2 14h 16h20
ODEON
181)40. 21 h (Manos) Curta Memórias de san
gue. de Canceição Sena
PALAClO-1
Doida demais 13h40 15h30
17h20. 19h10 21 h (Livre)
PALACIO-2
Um policial bom pra ca
K 9
chorro 1 3h30. 15h30. 17h30. 19h30. 211)30 (Li
vre) Curta Justiça para Manoel Congo, de Em
manoel Cavalcanti
PATHÊ
Karate Kid 3
O desafio Imal de 2» a
6« às 12h 14h15. 16h30. 18h45. 21h Sábado e
domingo a partir das 14h15 (10 anos) Curta
Histórias do cotidiano, de Regina Abreu
VITÓRIA
Profunda e suculenta Mh 15h40
17h20. 19h 20h40 (18 anos) Curta Frajetónado
frevo, de Fernando Spencer

Btltuca
AMÉRICA
Doida demais
19h40. 21h30 (16 anos)

14h10 16h

17h50

Karate Kid 3
O desafio final
ART-TIJUCA
Mh15. 16h30. 18h45. 21h (lOanos) Curta Frio
na bamga. de Nilson Villas Boas
BRUNI-TUUCA

Matador de aluguel

WORLD íí§ TROTTER

14h30.

O CONTRABAIXO - Texto de Palrick Suskind
Tradução de Marcos Renaux e Thomas Frey Dire
cão de Clarisse Abujamra Com Antônio Ãbujámra
Teatro Clara Nunes. Rua Marquês do S Vicente.
'i°
às 21 h30 Ingressos a
52 (274 9696) 2» e
NCzS 1 5.00
Monólogo sobre o trabalho e a solidão de um
músico até a chegada do amor
Encenação de O urso.
VAIDADES E TOLICES
O pedido de casamento e O /ubileu. de Anton
Tchekhov Tradução e adaptação de Marçilio Mo
raes e Vera Lins. Direção de Axel Ripoll Hamer
Com Anna Julião. Ludoval Campos. Chnstina Vel
loso e Selmo Goldmacher Teatro Cândido Man
des. Rua Joana Angélica. 63 (267 7295) 2" e 3»
às 21h30. 6" e sáb.. às 24h Ingressos a NCzS
16,00 Desconto de 25% mediante apresentação
Duração
de cupom e cartão de leitor do J B
1h15
Coniunto de situações hilariantes apresentadas por
liguras humanas obstinadas e conlusas

VlDEOS NO ADUANA

Exibição do video Phil

Collms Live at Perkins Palace

Hoje. a partir das

1 Bh no Aduana Video Rua da Allândega

43

161)40. 181)50. 211) (M anos) Curta 1924
Bendita revolução, de Sérgio Sanderson
Máquina mortífera 2 14h 16h20
CARIOCA
181)40. 21h (Manos) Curto 532 de Ênio Staub
A última
Jornada nas estrelas V
TIJUCA-1
fronteira 13h30. 15h30 17h30. 19h30. 211)30
Fernando
frevo,
do
de
(Livre) Curto Trajetória
Spencer
A insustentável leveza do ser 15h.
TIJUCA-2
18h 211) (16 anos)
K 9
Um policial bom
TIJUCA-PALACE 1
pra cachorro 151) 17h 19h 21 h (Livre) Curta
Ciclo do Recife e da vida de
Almen e An
Fernando Spencer
Faça a coisa certa de 3" a
TIJUCA-PALACE 2
G* às Mh. 16h20. 18h40, 21 h Sábado, domingo
e feriado, a partir das 16h20 (Manos) Curta Um
cotidiano perdido no tempo, de Nilton Venâncio

ÍMÉIER
ART-MÉIER ¦ Máquina mortífera 2 14h. 16h20.
181)40. 21 h (14 anos) Curta Histórias do cou
diano. de Regina Abreu
15h
BRUNI-MÊIER Moças com creme
161)30. 18h. 19h30. 21 h (18'anos) Curta Lam
pião. capitão Mafazarte. de Octávio Be/erra
PARATODOS- Karate Kid 3 - O desafio final
14hl5. 16h30. 18h45. 21h (10 anos) Curta
Teresa, de Andréa Queiroga
Anônimo n" I

Bramos e olaria

LA VOIX HUMAINE — Texlo de Jean Cocteau
Direção de Lau Santos Monólogo em francês com
—
Marisa Naspolini 7fi3fró da Aliança Francesa
Copacabana. Rua Duvivier. 43/102 (541-9497)
Sáb às 21 h, dom. e 2- às 20h30 Ingressos a NCzS
1 5.00 o NCzS 10.00 (alunos da Aliança)
Mulher abandonada pelo marido fala sem parar ao
telefone
ARTAUD - Coletânea de textos leita por Ivan
Albuquerque Com Rubens Corrêa Tradução de
Leyla Ribeiro Teatro Ipanema. Rua Prudente do
Morais. 824 (247 9794) 2>. às 21li30 Ingressos
a NCzS 20.00 Duração 1h10 (14 anos).
A vida e as idéias do escritor e poeta francês
Antonin Artaud que revolucionaram o teatro mo
derno
SOLTOS NA VIDA - Texto de Carlos Aquino
Direção de Paulo Afonso de Lima. Com Isolda
Cresta. Hugo Gross e Thetezà Briggs. Teatro Posto
Seis. Rua Francisco Sá. 51 (247 5443) 2-' e 3\ às
21h30 Ingressos a NCzS 10.00 Duração IhlO
Até amanhã
Comédia Dois assaltantes invadem o apartamento
de uma atriz

TANGOS Y TANGOS - Com os bailarinos Jor
ge Paulo e Marina Todas as 2's às 21 h Boné
Biblos. Av Epitácio Pessoa. 1484 (521 2645)
Ingressos a NCzS 20.00

A volta do guerreiro americano
BRISTOL
14h30. 17h50. 21 hlO (14 anos) Dese/o de matar
3 16P10. 191)30 (Manos) Curta Spray Jet. úe
Ana Mana Magalhães
Doida demais de 2-' a 6J às
MADUREIRA-1
151)30. 171)20. 19hl0 21ti Sábado e domingo, a
I3h<10
anos)
das
(16
partir
Máquina mortífera 2 I4h.
MADUREIRA-2
161)20. 181)40. 21 h (14-anos) Curta Memória
das Minas, de Luiz Keller e Tânia Quaresma
MADUREIRA-3 - Jornada nas estrelas V — A
última fronteira 1 51). 17h. 19h. 21 h (Livre) Curta
Tem boi no trilho, de Marcos Magalhães

BCAMPO GRANDE
Karate-Kid 3 — O desafio
CAMPO GRANDE
final 14h30.16h40. 18h50. 21h (10anos) Curta
Abismo de espumas, de Ronaldo German
PALÁCIO - Máquina mortífera 2 16h. 181)06.
20h10 (Manos) Curta A mulher fatal encontra o
homem ideal, de Caria Camurau

Eniterói

ARTE-UFF - Mulheres a beira de um ataque de
nervos 1 51)30. 17h30 (10 anos) Até quarta Ho
je. às 19h40. 21h30 El balcón abierto Curta J
Soares, um pioneiro do cinema, de Fernando
Spencer
Jornada nas estrelas V — A última
CENTER
fronteira 15h. 17h 19h. 21h (Livre) Curta Tem
boi no trilho, de Marcos Magalhães

Doidademais 15h30 17h20. 19h10
RAMOS
21 ti (16 anos)
Máquina mortífera 2 14h 16h20.
OLARIA
18h40. 21 h (14 anos) Curta A mulher fatal en
contra o homem ideai de Caria Camuran

CENTRAL — Máquina mortífera 2 14h. 16h20
18h40. 21 h (14 anos) Curta Um cotidiano perdi
do no tempo, de Niiton Venâncio
Complò contra a liberdade 14h30
CINEMA-1
16h60. 19hl0 21h30 (16 anos) Curla O Nm,,i
do bumnho. de Otto Guerra

Bmãdürê1r~ã~ê~
jacarepaguá

K9
ICARAl
Um policial bom pra cachono
-15h. 17h. 19h. 21 h (Livre) Curta O muro
o
filme, de Sérgio Péo

Karate Kid 3
O desa
ART-MADUREIRA 1
fio final 14h15. 16h30. 18h45. 21h (10 anos)
Curta Eu prefiro a liberdade de Lael Rodrigues
Os safados 14hl5.
ART-MADUREIRA 2
16h30. 18h45. 21h (10 anos) Curta O homem
que sabia /avanês. de Maurício Buffa

NITERÓI
Doida demais
19h40. 21h30 (16 anos)

MhIO.

16h

17h50

NITERÓI SHOPPING 1
Karate Kid 3
0
desafio Imal. 15h. 17h10 19h20. 2lh30
(to
anos) Curta Carnaval, de Francisco Uberato
dMatos
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OS FIL1VUES

farçar Badlsmo o BenBualidado gratuitas.
O CAVALINHO
MÁGICO
ANTES SÓ DO QUE
MAL ACOMPANHADO
ACOIVIP ANHADO
TV Bandeirantes
IiandolrantQH—— lflh
lGh IVIAL
—22M0
¦ DvHcnho
Dv.Honho unimudo (VolsTV
Globo-22M0
(VolsTVOlobo
lishad) de Ivan
hénbny
Ivan ¦ Comédia
hinbny lúshad)
Cnm6dlu (Planes,
(rianes, trains
ProduQdo soviética
sovldtlca and
Ivanov. Produção
dc John
and automobiles) de
da 75. Cor (72m).
de
(72m). Hughes.
Hughes. Com Steve Martin,
Garoto oe seu
sou cavalo voador
voador John
Laila
Robbins,
John Candy,
Rabbins,
Asterix
0
milawe
McKean e Carol
se envolvom com reiB,
de
reis, máiíiMichael McKcan
mdgi- Michael
Bruce. Produção americana
monBtros.
cos
e
C0B
6
mon8tToaAnimação
AnlmagAo
Druce.^roducdo
Olvulaaçflo
Dlvuloagao
russa baseada em conto de de 87. Cor(93m).
Plotr Yorshov. A dublagem Ao viajar ontro Nova Iorquo
é toda rimada, o que torna e Chicago ás vésperas do. Dia
Rogério Durst
esta fantasia um tanto cha- de Ação de Graças, publicitárlo (Martin) é6 atormentata.
só
dia
santo
^
Bftnto
6
h6
é
na
ta.
tArlo
na
âP"\.
qutndo por um caixeiro viajante
La
feriado
mas
e
o
o
1
TRANSFORMERS
I
gordo e desajeitado (Candy).
O FILME
milagre acontecem
A idéia do diretor e rotelrlBhoje. A programação
HugheB — de GatiesTV TV Globo -— 15h
programagdo do hoje es15h tata John Hughes
ilhas
Clubc dos
nhas e gatões,
tá
acima da média com boas, ou
unimado (Transtd,aolmadam<5dlacomboaa,ou
~1va
Blra
¦ Desenho animado
gattics, Clube
(Transa vida
ao menos Interessantes, opçOes
formers — The movie) de cinco e Curtindo
—
Produção
pjodu^do
era
recuperar
adoidado
Nelson
Shin.
Shjn^
ao longo
long^de
de todo
o dia. AA^mo^
todo^dla!
meNelson
de
86.
Cor
americana
algo
(90m).
do
velho
espirito das
lhor dlveraflo vai ao ar logo de
No ano de 2005, os Autobots, comédias do Gordo e o Matarde, o ótimo desenho animarobôs bonzinhos que se gro. Mas apesar de contar
do Asterix e a surpresa de César
transformam em automó- com dois ótimos comedlan(Asterix et la surprise de César,
veis, tentam livrar seu pia- tes, Steve Martin e John
França e Bélgica, 1984), dê Paul
neta da amoaça dos malva- Candy, Hughes fica muito
e Qaãtan
GaStan Brlzzl,
Brizzl, adaptação
adaptagao dos
Versfto aqu6m'do
dos
dos dos Deceptlcons.
Deoepticona. Versão
aquém do talento que revedeBe- lou
Ren6 Gosclnny e
para para o cinema de um deBei0u em seus
quadrinhos de Renó
sous filmes adolesnho animado da TV baseado centes. Inédito.
Albert Uderzo. Oportuno, já que
numa linha de brinquedos
o personagem completa 30 anos
an°8
~
'r* crladospor
da vida
ARVOREDA
VTDA
criados por japoneses.
JaponeaeaQ Aa Arvore
neste
mês de outubro.
L^tomTs^eoutXo.11130
Asterix
Tvoiobo-mo
Falbald (à
Obelix e Asterix
TV Globo — lhlO
(a esq.): pretexto para Õbelix
A
ASTERIX
E
,
Asterix, esorito
Gobsese infiltrarem
esorlto por GobDrama (Rdintrêè
(Raintree country)
inflltrarem entre
etltre os
OS romanos
romanos ~TTTJ
ppmnrrts
a
¦de Drama
DE CÉSAR
wii
bioAH
do
SURPRESA
clnny e desenhado por Uderzo,
Uderzo,
wiKnuaa
Eduiard
Edward Dmytryk. Com
—
Elizabeth
16h30 Elizabeth Taylor, MontgoBandoirantes 16h30
estreou em 1959, no primeiro
primeiro
TV TV Bandeirantes
mery Clift, Eva Marie
Goscinny concebeu seus heAsterix e a surpresa de Cê(Asterix mery
C6he- BBI Desenho animado (Asterix
número
nilmero da revista Pilote. Hoje,
Hoje, Asterix
de Saint, Lee Marvin, Rod
Cesdr)de
et'has surprise de Cesdr)
versflo bem recheada
róis como caricaturas
recheada rOis
caricaturaa do hoho- et'has
o universo do gaulês
gaulSs nanico ee sar é6 uma versão
Paule e Gaetan Brizzi. Pro- Taylor e Agnes Moorehead.
mem francês.
legiondrio. O mem
francfis. Cada um dos álAlbum Asterix legionário.
41- dução
bigodudo que vive na época
6poca de
de do álbum
Produção
americana de 87.
de 84. Cor
f^nco-belaadeM
^oducl^lmm^aZde^'
franco-belga
de
Asterix
buns
Obellx
se
apaixona
Obelix
apalxona
retrata
um
ingênuo
um
c"r(°04m)
pepebuns
Júlio
Jiilio César
C6sar é6 popularissimo
populariasimo ingSnuo
Cor (168m).
Cor (104m).
divertido choque cultural entre
entre Os
'a bela Falbalá
Falbald e se oferece divertido
mundo afora. No ano 50 antes
antes la
às vésv6sNos Estados Unidos, is
valentesgauleses
Os valentes
gauleses Asterix Nob
francfis e algum outro povo
desta, oo francês
povo ee Obelix,
de Cristo, César
C6sar Já
con- para resgatar o noivo desta,
caozinho peraa
obelix, e mais o cãozinho
jd havia conperas da Guerra Civil, proeuropeu.
Em
Asterix
e
sumido
em
europeu.
a
surpreterras
Tragicomix,
surpreIdfiiafix,
se
fessor idealista
ideallsta (Cllft) caImp6rio fessor
Idéiafix, viram o Império
Ou
quistado toda a Europa. Ou
sa de César
Cesar a viagem é6 mais
O0 brilhante Asterix
Asterix sa
mais Romano
sa com beldade do Sul
bai- sa
cabeija para baiRomano de cabeça
umapequena
pequena distantes.
que uma
quase toda, Já
jdque
são
longa,
os
irôsilo
vdrios
ir6longa,
130111
as
vários
e
bola
uma
maneira
as
xo
ntaneira
e
genial
de
Tragicomix,
povos
Tragicomix, (Taylor)
xo à& procura
(Taylor) que aos poucos
poucob vai
G&lia resiste a todos
todos
aldeia na Oálla
amlgo realireali- piadaa
nica para ele e seu amigo
Gos- noivo
enlouquecendo. Este drama
noivo raptado da bela Fal- enlouquecendo.
piadas se multiplicam. Gosos ataques.
ataquea. Na aldeia — proteprote- nica
com jeitão
6pico foi
fol uma
clnny morreu em 1977, deixando
zarem a viagem de resgate: enen- cinny
balá.
deixando
bald. com
jeitfto épico
m&glca que
que zarem
pocjo mágica
gida por uma poç&o
tentativa da Metro de reprile^la° romana. Asterix
Asterix órfão
tram para
desenhis- apartamknto tentativa
irfflo jáj& que o desenhisPara a legião
aeua tram
aobre-humana a seus
dá
di força
for?a sobre-humana
APARTAMENTO
sar sua mais bem sucedida
aempre ta
ta Uderzo nfto
ex6rcito que sempre
Dentro do exército
não demonstrou
demonstrou
orXfio
- vivem
vlvem Asterix, o Dentro
habitantes
habitantea —
CLANDESTINO
vento levou
produção, ...EE ooTJSou
combateram,
Asterix
e
Obelix
brilho
ao
assumir
"n
aS(SUmir
tamgrande
tam"
TV
mais esperto do peda- enlouquecem
guerreiro
- 21h40
guerreiromaisespertodopeda8u8periorea,
ao ar com som
21h40 (1939).
Vai'ao
TV Corcovado —
(1939). Vai
superiores, cozicozi- bém
Mmn6
rotefrn
o
roteiro.
Nesta
comemocomemofor- nheiros,
Obelix, gordo, bronco e forDB Suspense (The penthouse) original
legendaa.
original e legendas.
ço;
go; Obellx,
nheiros inimigos
inimieos e até
atG o próur6- ração
roteiro. anos, o desenho
ra?a°
desenho
Te,
de Peter Collinson. Com Tetissimo, por ter caldo
caido num calcal- prio
nrio César.
C6sar Mas divertem o eses- de hojede étrinta
MISSÃO:
rence Morgan, Suzy Ken6 ótima
6tima oportunidade
oportunidade
dêlrSo
deirfio de
m&gica quando
do poçào
quando pectador com uma série
pogSo mágica
s6rie de
de
MONTE CARLO
dali, Tony Beckley, Norman MOOTE
^rnnl^ckle^Noman
Asbebê;
Para homenagear o melhor Asda piadas animadas com perfelbebS; Panoramix, o criador da
perfei- para
Beswick.
Rodway e Martine
MartineBeswick.
TV
Bandeirantes —- lhlO
valer. Producao
ae divertir a valer.
terix e se
outroa tipos.
tipos.
Cor B Policial
Produção inglesa de 67. Cor
poção;
pogfto; e muitos outros
çâo.
gfto.
terix
p0ijcjai (Mission: Monte
(96m).
(96m).
Carlo)
Cario) de Roy Ward Baker.
Casal (Morgan e Kendall) com
Com Tony Curtis, Roger
furtivoa Moore,
mantêm
mantem encontros
encontroa furtivos
Moore, Susan George, AnAn¬
at6 que nette
num apartamento até
nette André,
Andre, Alfred Marks e
invadido Laurence
Laurence Naismith. Produum dia o lugar é6 invadido
_>HnraaBVtnniHPVVVnnHHI p——
»¥¦%f »lWlMfiBHI
Primeiro cdo
maniacoa. Primeiro
ção inglesa de 81. Cor
por dois maníacos.
rormaMntn
ffi^MTiTil3iTl
Carro
e Moto
BARATO
MAIS
CINEMA
(96m).
filme do inglês
Collin- (96m).
filmedo
ingl6s Peter CollinilllUirilf V OTinillfiimMMWM llw mWrnn
Parada obngcrtona no JB.
Doig bem humorados aventambfim o Dois
son, que assina também
^^n3pr5nTj|^yivi»??pnTjiyBK^p^^»ny!3BW
ART/GRUPO ROBERTO DARZE
CIRCUITO#il
tureiros (Curtis e Moore) inadaptagao de
de tureiros
roteiro. Esta adaptação
fenados),
folra (menos feriados),
2. a 6°
6. feira
Agora de 2?
vestigam um crime na Rigcott Forbes
p0rbes veatigam
uma peça
pei?a de J.j Scott
especial.
estes
ostes cinemas
anemas oferecem uma promoção
tr
promo<?6o especial.
viera. Este aqui reúne
reune dois
.
disfalsa
seriedade
disviera.
Usa
usa
para
epis6dios
Cinema preferida
prefenda
Jia
episódios da série
s6rie de TV proVerifique no seu cinema
VerHlque
4
duzida na Inglaterra, The
duzida
MAL11,2,2, 3 ee.4
ART COPACABANA - ART FASHION MALL1,
MEIER
persuaders,
AART
PT CASASHOPPING 1, 2 e 3 - ART TIJUCA - ART MÉIER
persuaders, que durou pou- entre setembro de 1971
WINDSOR
co co —
IPANEMA - BRUNI TIJUCA - WINDSOR
STAR
STARIPANEMA
ART MADUREIRA 1 e 2 -¦ ART BAUHAUS (Petrópolls)
e junho de 72 — mas depois
(Petropolls)
e
SEVERI
ANO
RIBEIRO
GRUPO
NITER0I
i fcALLtjLlfiaiAuLiaJLlbflHM virou
NITEROI SHOPPING 1- e 2 - CINEMA 1 (Niterói)
(Niteroi)
ti
virou objeto de culto. Roger
NÇAIO BRISTOL CAMPO GRANDE
GRANDE
I I J W J I. J
STAR SAO GON
GONCAIO
Moore
Moore é& Lorde Brett SinMELGIBSOM
MATILDE
RIVfR (Caxias)
SAO JOÃO
JOAO RIVER
MATILDE ART SÃO
(Caxias)
¦
clair,clair, endinheirado aristocrata inglês, e Tony Curtis é
OAíyRJV GLtn/ER
Danny Wilde, garoto pobre
do Bronx que enriqueceu no
muque. Os personagens são
GRUPO SEVERI ANO RIBEIRO
sob medida para os atores
e os diálogos
diAlogoa recheados
recheadoa de
Vnba esrtwr «a dsh mlkiatt Bat»ejjwrtw.da ddsds.
divertida malícia. As locaAdltMa qad dtias ú o nalt Biparto
ções em lugares chiques da
e
Europa completam o espetáculo. Obrigatório.

^mmmnmiar
SEGUNDAS LÍRICAS - Concerto Lírico Com
Cristina Manso.
Manso, Samuel Taets. Victor Vieira. Jure
Cristina
ma Fontoura e WaldirTambasco
Regma
Tambasco No piano Regina
Tatacjiba. No programa peças de Verdi. Puccini.
^on|oura
IKT^^^f/4Vi
Gounod. Às 18h30 Teatro Glauce Rocha. Av Rio
Branco. 179. Ingressos a NCz$ 5.00 e NCzS 3.00
"
Branco.
(para sócios)
wy
UM POLICIAL
CONJUNTO DE MÚSICA
MOSICA ANTIGA DA UFF
1
Iff
jl
CONJUNTO
" DAM Dm A PAPIinDDfl
Apresentação de músicas
musicas medievais e renascentis
rBA A k
Apresentaqao
DUm r if A UMUnUKKU
|r
tas.tas. Às
18h30.
no
Teatro da UFF Rua Miguel de
As
Frias. 9 — Niterói Entrada franca
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SEXTA FEIRA 13 — Parle VIII
WARNER BHOS'LETt^tah^suBiKglsStotimmDOwra
PIÕES taFiMURiCHARO DONNER
vnwikiM^SlVSI
Nova York
York
wwkebbhos
Jason Ataca em - (Mova
MANfMIMNU I UELGJ8S0N•
OAIINI GLOYEfl ¦ l-M. V/EAPOH 2" JOÍPESd
MEl GSSOH • OAWMYGlOVEfl-"LETHALtfEAPOU7*
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AGUARDEM
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CLAFTON. CUVI
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XA1IEN, ERJC
ESJC CUPION.
MV1DD SAK50RN
SAKBORM imm.*
waM* SHANE BLACK á1WMEN
WARREN KURPHY mm«JEFFR£Y
fcwi. JEFFREY BOAH
BOUl JORNAL
DO BRASIL
JORNAL
Minu i»v
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Mokfoi RICHARD DOHHER i JOa SILVER
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—Bam
MWDT
khz ESTÉREO
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BAM 940 KHz
—
n IC^I jvl
11
—
—Jornal
Brasil
Jornal
JBI
Informa
de 2a2'aa dom
do
UUL
EB
BOS mUM KS= PT-TWYT&
JBIàs 8h30. 12h30.18h30 e 0h30.
Ml
1
HOMRIOS OIVERSOS R?zir'~301™formal,voishoras
informativo
às horas
Repórter JB de 2a a dom
"A MAIOR
certas
ABERTURA SEXUAL NUM FILME
MAIORABERTURA
FILME
H
^WriTi
l l 1 ii H JB
'n,0,ma"v°'sàs meias
Notícias - de 2a2"aa 6a6° informativo
me'as
AMERICANO
ERICANO EM TODOS OS TEMPOS. E o mais puro."i
puro.'
hoBras°t,ciasde
horas
Uma HistdriadeAmantes,
Além da Noticia de
História de Amantts.
do 2a a 6a às 8h55 com
PALACIO
AI6m
N ItiUAÇU
CkMPO CRJNOf
Sônia Carneiro
Carney
J|
'
,^p|j
10
Momento Econômico d de 2a2 a 6a6 ás• 9h
9h10
J|^
Sonia Apresentação de- Rui Pizarro
No Mundo de 2a a 6a às 9h25 com Carlos
¦¦¦
"
Castilho
jfBaW
Nas Entrelinhas
Entrolinhas de 2a a 6a6" às 9h35 com
A C c"h S o" PAT
RALPH MACCHIO
pXt Ml
Nas
João Máximo
Panorama Econômico de 2a a 6a às 9h40
M
informativo econômico
Aprimdravez
Correspondente em Washington dede2Ja6'
2a a 6'
pnw>
1
altlitft^Correspondante
foídepitrfiessor paraalusa
às 10h10. com Ricardo André
' Correspondente em Paris
de 2a2d a 6a6-' às
as
4*^
DeDolsdfinainaitiffihCk
Correspondante
Etk \ \ 1 UJ JrJn
mi
Depois
de pai paia ffiba
10h20 e 12h10. com Reale Jr
M mBSSSK^m^ Agora
10h20e12h10.comRealeJr
foAikr-M
é
üb®b&.
de
tomem
Correspondente
Correspondento
em Londres de 2a2° a 6a6" às
WPj
AgoraetKCWE^j^ilKA^SBj
para
10h50
Politica de 2a a 6a às 10h40
H WBtKBr
Os Os Rumos da Política
com Rogério
Rog6rio Coelho Neto
AAINSUSTENTAVELLEVEZADOSER
INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER
1 \ %,
i HH* Encontro
>,1 aI Encontro com
as
¦¦
a Imprensa de 2a a 6a6' às
fakfi
C0ND0R
CONDOR FILMES
FUMES apresenta
apiKtnla Um Filnic
Filme de* PHILIP KAUFMAN
KAUFMAN
flu
13h
13h
•
con
DANIEL
DA'
LEWIS
JULIETTE
BINOCHE
UNA
01IN
e
O
seu
dinheiro
dinhelro hoje de 2a2' a 6a6' às18h05
Ss 18h05 com
EHBBmanMlaBanaHaaiBnnaaaHaMaaHal^^«| ¦«>«
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Ernesto Alonso Ortiz
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as22h
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Raymonda
Raymonds Música
ballet op 57 de Glazunov
Musica de bailei
I
frffnfflSnf
Esc6cia. Jarvi DDD 55 41) Scherzo n° 1
W|j^T7y^l|3EE?33
(ON Escócia.
STARDSM ESH133
fciLai'Hj
CENTER<2
(ON em
si menor, op 20. de Chopin (Arrau DDD
ODD
CiUUAS ||11 H.W.IGUflCll
113
,12 CAXIAS
IGUAÇU |
^is^me^0r-0^^deCh0P|n<^"™
11 19). Canto do Destino, opPHa.tmk
54 de Brahms
Op
Viena.
Vie"=•
Fil
Viena
Haitink
DDD
Fl1
Vi^a
°p
(Coro
A AVENTURA E AIMAGINACAO SEENCONTRARAO NA ULTIMA FRONTEIRA.
vfHH
16.48). Sonata para cordas,
cordas. em D6
Dó maior de
PWy|!B|BB|^^
j£&.
16;18).
Rossini (Camerata Berna DDD 12 50) Duas
\qm' /.yfligMSw^iiS^
Peças para piano, op 33 de Schoenberg (Taka
.-i'Pe$as
Gigas. das Imagens para
„/
hashi hashi DDD 4 47) Gigas,
"• ^
AHHHHIH8
orquestra,
orquestra. de Debussy (OS Londres Monteux
ADD 7 15)
105 — 105,1 MHz
BeM^~105
apoo'-J BFM
PHILCO
105
na
Madrugada
I
de 2" a 6J6» àa meia noite
^liVO As
jfm
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•'
1 [hitachiI
M
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6-1
O Desafio Final
5h
10 ANOS !|3 àsDesperta
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de 2a a 6a àsas 6h
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2fl a 6a às^s 9h
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IfTTT* -^BoeEirrMARKKAMEw—sjERgYwaiyrmL'B-sjoHNaAviLDSEW
=SHELDON
R05EMFEU
SCMHAGE* —=ICA*£.N
—=
TICLfUY
ROSfcNFUT
~= JOHN a AVILDSEN
—=ICARE.
WEINTHAL-B
JERKYN TKLT7Y
ROBEirr MARKICAMEN
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a 6' às 15h
ART
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IKWUt: DIVERSOS
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BcÃNAL S — TV Educativa
CATAVENTO Infantil
8h
1 Bh I LOVE YOU
Aula do infllôs com
Hhl 5 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
M/ircui Krongiol
F.cJucativo
16h30 VIVER Debates de intorassn para a
fflBcal
8h30 TELECURSO 1" GRAU
família Apresontaçâo do Halina Gryn
vo
berg
8h45 TELECURSO 2" GRAU Lducnti
16h SEM CENSURA
Dobato do as
VO
suntor. em ovidôncia Apresentação do
VIVER Dobalor. de inturosso para n
Lúcia Lomo
lamllin Apresentação do Hnlinn Grvn
19h05 ESPECIAL REDE Documentário
borfl
20h05 TEMPO DE ESPORTE Noticiário
esportivo nacional o intoirmcional
9h30 SEM CENSURA MELHORES MOMENTOS Ruprise
20M30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h40 JORNAL VISUAL Noticiário dodi10h30 I LOVE YOU Aulas do inglôs com
Márcia Kfenfjiol
cado aos sutdos-mudo»
LI21h45 REDE BRASIL NOITE Noticiário
11 h APRENDENDO EM TEMPO
VRE Documontário
nacional o intornacional
11 h30 DIÁRIO DOS TRÊS PODERES
22h26 REPÓRTER ECONÔMICO Infor
Informativo sobre os Poderos Executi
mos sobro economia
vo. Legislativo o Judiciário
22h40 SEMANA ESPECIAL Documon
Noti
1 2h REDE BRASIL — TARDE
tário
ciário local
23h40 54 MINUTOS
Entrovistas Apro*
Produção da
1 2h30 ABRINDO O JOGO
sontaçâo do Dulce Monteiro ConviTVE MaranWo
dado do hoje o escritor Antómo Olin
1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
to
14hl0 REVISTINHA Infantil
Telefono da emissora 221 2227
1CANAL 4 — TV Globo
1 7h50 O SEXO DOS ANJOS Novela do
6h30 TELECURSO 2° GRAU. Educati
Ivani Ribeiro Com Bia Seidl. Felipe
VO
Camargo Isabela Garcia e Silvia BuarBOM DIA BRASIL
7h
Entrevistas
que
políticas
18h40 TOP MODEL
Novela de Walter
7h30 BOM DIA RIO Noticiário local
Negrão e Antônio Calmon Com Malu
XOU DA XUXA Infantil Apresen
8h
Mader Nuno Leal Maia. Cecil Thiró.
tação de Xuxa
Taumaturgo Ferreira e Maria Zilda
12h35 HOJE - Noticiário, agenda cultural e
19h40 RJ TV Noticiário local
entrevistas
19h55 JORNAL NACIONAL
Noticiário
1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
nacional e internacional
14h10 GLOBO ESPORTE
Noticiário es
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
portivo local
21 h40 TIETA Novela de Aguinaldo Silva.
14h15 VALE A PENA VER DE NOVO
Ana Maria Moretzsohn e Ricardo LiReprise da novela Brega & chique, de
nhares Com Betty Faria. Joana
Cassiano Gabus Mendes Com Marllia
Fomm. Cássio Gabus Mendes. Lídia
Pera, Glória Menezes. Marco Nanini,
Brondi e Reginaldo Faria
Jorge Dória. Patrícia Pillar e Patrícia
22h40 TELA QUENTE Filme Antes só do
Travassos
que mal acompanhado
1 5h SESSÃO DA TARDE ESPECIAL
0h40 JORNAL DA GLOBO
Noticiário
Filme Transformers o filme
Comentários de Paulo Henrique Amo
rim e Paulo Francis
17h10 SESSÃO COMÉDIA Seriado Su
1h10 CINECLUBE
Filme A árvore da
per Gatas Episódio Histórias para
dormir
vida
Telefone da emissora 529 2857
ICANAL 6 — TV Manchete
6h45 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
ção de Leila Richers e Mièle Hoje
7h
Especial Manchete Vídeo
JORNAL LOCAL Jornalístico
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
7h30 BRASÍLIA Jornalístico
21 h40 JORNAL DA MANCHETE — 1»
8h
COMETA ALEGRIA — Infantil De
15 em 1 5 min , flashes do MANCHEEDIÇÃO
Noticiário nacional e inTE ECONOMIA
informativo eco
ternacional Apresentação de Leila
nòmico
Cordeiro e Eliakim Araújo
22h40 KANANGA DO JAPAO
11 h55 VOTA BRASIL
Boletim das elei
Novela
de Wilson Aguiar F° Com Cristiane
—
Torloni,
Raul
MANCHETE
ESPORTIVA
Gazola, Tônia Carrero,
12h
1°
TEMPO - Noticiário esportivo Apre
Giuseppe Oristanio. Zezé Motla e Rubens Corrêa
sentação de Márcio Guedes
23h35 VOTA BRASIL
1 2h30 JORNAL DA MANCHETE — EDIBoletim das eleições
ÇÃO DA TARDE — Noticiário nacio23h40 DEBATE EM MANCHETE Entre
nal e internacional
vistas Apresentação de Arnaldo Nis13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
kier
14h10 MULHER 90 — Programa feminino
Apresentação deAstrid Fontenelle
0h35 MOMENTO ECONÔMiCO
1 6h O INCRÍVEL HULK Senado Epi
Apresentação de Salomão Schvartz
man
sódio A superdotada
17h CLUBE DA CRIANÇA
0h45 JORNAL DA MANCHETE — 2»
Infantil
Apresentação de Angélica
ediçAo
Noticiário nacional e in
19h JORNAL LOCAL Noticiário
ternacional Apresentação de Leila Ri19h15 MANCHETE ESPORTIVA — 2"
chers e Ronaldo Rosas
1 h30 JORNAL LOCAL Noticiário
TEMPO
Noticiário esportivo
1h45 ESPORTE E AÇÃO
Apiesentação de Paulo Stein
Reprise do
19h30 ELA & ELE Variedades Apresentanoticiário esportivo
Telefone da emissora 285-0033
—
TV Bandeirantes
sCANAL 7
6h35 AGRICULTURA HOJE Informati
13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
vo rural
14h 10 FLASH
Entrevistas com Amaury
6h40 DESENHO
Jr
6h55 CADA DIA Religioso 14h13 CIRCO DA ALEGRIA
Infantil
BRASIL HOJE Noticiário com en7h
Apresentação dos palhaços Atchim e
trevistas Apresentação de Tamara
Espirro
Leftel
16h ESPECIAL SEMANA DA CRIAN7h30 MOMENTOS DA PAZ Religioso
ÇA Filme O cavalinho mágico
DIA A DIA Jornalístico Apresen
8h
17h30 ESPECIAL SEMANA DA CRIANtação de Ney Galvão
Filme Asterix e a surpresa de
ÇA
César
9h45 COZINHA MARAVILHOSA DA
'9h
JORNAL DO RIO Noticiário local
OFÉLIA
Culinária com Ofélia
Anunciato
19h20 AGROJORNAL Informativo sobre
o campo Apresentação de Murilo
10h15 A DEUSA VENCIDA
Novela de
Carvalho
Ivani Ribeiro Com Elaine Cristina. Ro
19h30 JORNAL BANDEIRANTES Noti
berto Pirillo, Agnaldo Rayol e Márcia
ciário nacional e internacional
Maria
20h RITUAIS DA VIDA Senado
11 h UM HOMEM MUITO ESPECIAL
20h30
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
Reprise da novela de Rubens Ewald
21h40 DESAFIO- Esportivo Apresentação
F° Com Rubens de Falco. Bruna
de Luciano do Valle
Lombardi, Carlos Alberto Riccelli e
Jornalismo coIsabel Ribeiro
23h40 VANGUARDA
mentado Apresentação de Doris
11 h55 BOA VONTADE Religioso
Giesse, Fernando Garcia e Rafael Mo12h BANDEIRA 1
Informativo Apre
reno
sentação de Rafael Moreno e Vera Ni
Entrevistas com Amaury
caretla
0h10 FLASH
Jr
12h30 ESPORTE TOTAL
Esportivo
1h10 CINEMA NA MADRUGADA FilApresentação de Luciano do Valle e
me Missão Monte Cario
outros
Telefone da emissora 542-2132
ICANAL 9 — TV Corcovado
1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
7h10 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
14h10 SOM NA CAIXA
Educativo
Musical Aprosentação de Ademir Lemos e Efoy De
7h40 RENASCER Religioso
cario
7h55 PROJETO NOVA VIDA Religio
1 5h 10 SESSÃO DESENHO
so
17h 10 MULHER EM AÇÃO
POSSO CRER NO AMANHÃ
Utilidade
8h
Religioso
pública com entrevistas Apresentação
de Deyse Borges
8h1 5 ENTRE AMIGOS Religioso
18h40 VIBRAÇÃO
Musicai e competi8h30 DESPERTAR DA FÊ Religioso
MILAGRES DA FÉ Religioso
9h
ções esportivas para jovens Apresen
Religioso
IGREJA
DA
GRAÇA
tação de Cesinha Chaves
9h30
1 9h 10 PROGRAMA SIDNEY DOMIN10h PALAVRAS DEVIDA- Religioso
10h 15 CENTRO DE CONVENÇÕES
GUES Entrevistas e debates
EVANGÉLICAS Religioso
20h15 ARTE É INVESTIMENTO
Apre11 h VIVA COM SAÜDE Informativo
sentação de Sérgio Zobaran
Religioso Apre
20h20 INFORME ECONÔMICO
11 h 15 MEDIUNIDADE
Noti
sentação de Átila Nunes
cias do mercado financeiro Apresen
tacão de Nelson Priori
1 1 h30 FÉRIAS NO ACAMPAMENTO
Seriado
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
12h EM TEMPO Entrevistas Apresen
21 h40 SESSÃO VISTA CHINESA Filme
tação de Roberto Milost Convidado
Apartamento clandestino
da semana Aerton Perlingeiro
23h40 0 RIO Ê NOSSO
informativo
1 2h30 O DIREITO DE NASCER Reprise
Apresentação de Munllo Neri
da novela Adaptação de Carlos Briso
Ia. Iria Pollini. José Riviti e Marco Plu
0h10 ÚLTIMA PALAVRA
Religioso
mari Com Verônica Castro. Humberto
Apresentação do pastor IWiguet Ange
Zurita. Socorro Avelar e Enca Buenfil
Io
Telefone da emissora 580 1536
Bcanal 11 — TV s
TE AO TAMER
informativo eco
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
7h
nômico
Educativo
19h1 5 TJ RIO Noticiário
7h15 MAOSMAGICAS Educativo
19h40 TJ BRASIL
Noticiário nacional e
Infantil
7h30 SHOW DA SIMONY
internacional Apresentação de Bons
Apresentação de Simony
Casoy
Infantil Apre
ORADUKAPETA
9h
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
sentação de Sérgio Malandro
21 h40 Jô SOARES, ONZE E MEIA En10h30 DO. RÉ. Ml. FA, SOL, LA, SI
trevistas com Jò Soares Convidados
Infantil Apresentação de Mariane
de hoje Lila Co\/as. esposa do presi
12h30 CHAVES Senado
denciàvel Mário Covas, o diretor e ator
1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
Cacá Rosset e o grupo Okoco
Infantil Apresentação do
14h 10 BOZO
Humorístico
VEJA O GORDO
22h40
Bozo
palhaço
com Jô Soares
Infantil
16h SHOW MARAVILHA
23h40 CARRO COMANDO Seriado
Apresentação de Mara
0h40 TJ — EDIÇÃO DA NOITE
Noti
18h10 CHAVES Senado
ciário nacional e internacional
1 8h40 CARROSSEL — OS MONSTROS
1 h 10 ISTO É BRASIL
Informações tu
Seriado
risticas Apresentação de Humberto
Mesquita
1 9h1 3 ECONOMIA POPULAR/PERGUNTelefone da emissora 580 0313
BBCANAL 13 — TV Rio
19h OS REPÓRTERES NO RIO Jor
7h45 PROGRAMA EDUCATIVO
7h55 JUERP Religioso
nalístico
Religioso Apre
19h 15 PERDIDOS NO ESPAÇO
8h05 REENCONTRO
Sena
sentação do pastor Fanini
do
20h20 PRESIDENTE 89 Comentários so
RIO MULHER Programa feminino
9h
Apresentação de Selma Vieira
bre as eleições
10h30 AERÚBICA NA TV Variedades
20h30 HORÁRIO ELErtORAL GRATUITO
21h40 CINE RIO Filme aoroaramar
11 h OS REPÓRTERES DO RIO Jor
nalístico
23h30 OS REPÓRTERES DO RIO jor
11h06 CLIP TV Clips musicais Apresen
nalístico
tacão de José Renato Rabelo
23h35 PLANO GERAL Jornalismo Apre
12h RIO URGENTE ESPORTE Espor
sentação de Bruno Thys. Israel Tabak
tivo Apresentação de José Cunha
e Luiz Fernando-Gomes
1 2h37 OS REPÓRTERES NO RIO Jor
0h35 OS REPÓRTERES DO RIO Jor
nalístico
nalismo com debates e participação
12h40 RIO URGENTE Variedades Apre
do público Apresentação de Francissentação de Eliana Pittman Leticia
co Barbosa
Dornelles. entre outros
1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO 0h50 SESSÃO MADRUGADA
Sena
14h10 RIO URGENTE Continuação
do Paladino do Oeste
Telefone da er lora 293-0012

LAMA QUE SE VIVE O ÚNICO CHEIRO BOM É DA MORTE. PELO MENOS ACABA COM O SOFRIMENTO".
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Tárik de Souza
aderiu à celebração tribal de John Lee
Hooker no último Free
Jazz Festival tem algo
aUEM
em comum (ou incomum ?)
com outro blueseiro do mesmo
tronco, ò texano Lightnin'
Hopkins, 77, que chega às lojas
brasileiras em seu segundo LP
este ano. O lançamento daj
Imagem (selo original Tradition/Everest) tem nada menos'
de três títuloB. Um -na capa
(Lightnin' strifces), outro na
contracapa (The blues giant)
e um terceiro na etiqueta, Autobiography in blues. Relevese'este grilo; a falta de informações (nem mesmo fichinha
técnica com a data das sessões
de estúdio) e até uma ou outra
passagem de menor potência
técnica da gravação: o velhinho aceso e sua guitarra acústica destoante valem o ingresso.
'.,
Vivendo em Houston, Texas,
de onde sai pouco ("uma coisa
qijè Lightnin' não gosta é de
voar", admite como se falasse
de uma entidade abstrata), este bluesman mítico é um dos
cults de estimação dos roqueiros. .Aquele pessoal de sempre
— John Mayall, Eric Clapton,
Steve Winwood e mais Ritchie
Biackmore e Ringo Starr (que
chegou a dizer que seria capaz
de jnorar em Houston só para
ficar mais próximo de seu idolo) — não se cansa de incensalo. E está longe de ser apenas respeito geriátrico. Basta
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ouvir
disco
to de
tal do

The foot race is on no
para (ro)estabolecor o ripassagem que dou nesBe
rock'n roll.

Mas o gáB de Lightnin' não
acaba nesse pavio curto. Como
Clementina de Jesus fazia aqui
com as corimas e cantos de
trabalho, ele guarda na garganta o blues em estado bruto,
as cordas do instrumento cerzindo as dores de amores (San'rtffgSjMHW
IWr,
,; •<' '^ fi
ta Fé blues), o dia a dia (75
highway), a crônica primitiva
de costumes (Short haired woman). Um naif à prova de falBários, LH entoa desde uma
prosaica briga dos pais (Mama and papa Hopkins) a uma
bebedeira (Get off my toe) "de
perder o caminho de casa". Ele
ultrapassa a soleira da porta
VF^ÊKfàam <KPm com uma arte epitelial que
áau$$*ÊÊr*ÈÊBm f^WM
¦
beira a vida mas transfigura-se
'<SSÊÊÍy
THllÍBK^ff?rÕMff^^^~" -"¦•'-^JJMÉli^g^-.::. \'' .i'WÊa\\\aW^aaWSUfWKSS^^S^aa^^ h'-* no uso da linguagem, na decupagem das situações e principalmente na irradiação emocional. Para não ficar didático, rode no prato a tradicional
When the saints go marchin
in, indelevelmente marcada
pelo sucesso da gravação de
Louíb Armonstrong. Com impressionante economia de
Lightnin' meios (o disco é todo só voz e
Hopkins: aos guitarra), Lightinin' rouba o
77 anos, ele ' hit numa versão confidente eide misticismo. Também
guarda na vada
não é um disco para ficar emv..hH| , aSBp,
o
garganta
7m''
na estante dos troféus
blues em seu palhado
estado bruto de preservação cultural. A
pungência melódica de So long
baby é de estourar qualquer
cristaleira aprisionadora. Vida
1L*
longa
ao blues e seus radicais
JfPl?>
;fNi
'¦-:¦";•
¦ ^.-¦í/^fv^.C-ií-iíW^ÍT?-'^:'-^'1'^ ¦¦"'!''y;'.-:..':''0 :::ffi- IÍS.vv'\,
como o iluminado Lightnin'.
Cotação: -k-k-k
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i AIS mod do que o guitarrista Edgard Scandurra só mesmo o guitarrista Pete Towshend
nos velhos tempos em que cantava
My generation. Para ser radicalmente mod (viver numa lambreta
na Inglaterra dos anos 60, ou viver
em liberdade agora no Brasil), o
guitarrista do grupo Ira!, um paulista cie 27 anos, decidiu-se por "um
trabalho mais individual" em 12
faixas; do LP solo Amigos invisíveis, nas lojas dia 16, via WEA. É
tão individual que o músico canta
todas a,s vozes e toca sozinho apenas 11 instrumentos: guitarra solo,
guitarra de base, guitarra de doze'
cordas, violão espanhol (cordas de
nylon), pandeiro, bongô, bateria,
bateria eletrônica, teclados, violino e xilotfone. Os amigos invisíveis,
porém, nunca estiveram tão perto
do guitarrista. Ele acaba de montar uma nova banda para lançar o
disco dias 3, 4 e 5 de novembro no
Masp, em São Paulo. Hoje, porém,
ele começa a gravar aqui no Rio o
novo LP óto Ira! e, ao mesmo tempo, está e.m outras bandas para
"fazer uma
guita"— tocar guitarra, em linguagem nem tanto mod.
"Não estou a fim de carreira solo.
A banda é qtie move o rock", declara.
Modéstia à parte, o compositorguitarrista que estreou ao mesmo
tempo em cinco bandas no começo
dos anos 80 — Ultraje a Rigor, As
Mercenárias, Cabine C, Smack e
Ira! — sentiu a mesma necessidade
de cada um dos Rolling Stones.
"Todos têm seu disco solo, sem
que
isso implique em brigas, separações ou oportunismo como no Brasil", diz. Este Amigos invisíveis
apresenta, portanto, a totalidade
de' dez anos de um jovem músico,
gravada rapidamente em seis semanas, no intervalo de uma excursão do Ira! pelo Sul. Entre* as 12
faixas (cinco instrumentais), há a
adolescente Instrumental 1973, da
época em que Bcandurra tinha
apenas 16, e uma terceira versão
de Gritos na multidão, do primeiro
compacto do Ira!, de 1982, e do segundo LP Vivendo e não aprendendo. A recente Abraços e brigas,
já martelada no rádio, é uma das
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Edgard Scandurra lança
LP em que faz todas as vozes ^

e toca, 11 instrumentos

^£.

Af\a 7lTmllíQ
AVE Stewart desarmou o
tingido suspenso
sobre óculos escuros e
agora, além da careca em
progresso, ostenta uma barbicha de mago charlatão para
combinar com a penca de anéis.
Annie Lennox mantém o cabelo
aparado andrógino, clarinho para emoldurar os olhos de turmalina. O duo Eurythmics, a princípio um casal tout court,
assume seu processo simbiótico.
O novo LP de Dave (guitarra &
vocais) e Annie (vocais) define a
questão logo no título: We too
are one (BMG/Ariola), ou "nós
também somos um", dilatada
na faixa que deu origem ao jogo
de palavras, We two are one
(Nós dois somos um). A dupla
da obra-prima high tech Sweet
dreams (are made of tfüs), que
saiu dos guetos da punkadaria
para surfar na turva new wave
do início dos 80, briga contra a
obsolescência. Esgrima armada
com letras amargas e um leque de tendências musicais mais
aberto que o anterior Savage.
Arrolados no ano passado pelo jornal inglês New Musical
Express, ao lado do Duran Duran e Janet Jackson, entre os
artistas que aliciavam espaço
na miáia distribuindo drogas e
dólares, os Eurythmics não fazem o tipo "pole position a qualquer preço". Na abertura da tour
mundial de We too are one, o
oitavo disco da, sem trocadilho, carreira, mês passado em
Londres, o duo ariscou-se a ser
antecedido por uma vaia no repleto Maracanãzinho local, a
Wembley Arena: cedeu o palco à
novata Ana Maria, uma colom-
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Edgard Scandurra: um álbum individual que não significa um afastamento do Ira!
três que levam letra de sua mulher, Taciana Barros, mãe do único
filho, Daniel, de um ano. Aliás, a
tecladista Taciana já levou o marido para a banda que acaba de
montar, a paulista Solano Star,
"bem mod", segundo Scandurra.
Modéstia ainda mais à parte, o
guitarrista considera mod a sua
recém-criada banda (Taciana nos
teclados, Biba Meira e Cláudio
Fontes na bateria, Andrei no baixo
e Nelsão na guitarra). "A sonoridade deste disco é bem diferente e
não cai no pop usual. A bateria,
por exemplo, não é igual à da
Madonna, que, por sua vez, é igual
à do Prince. É este o lance mod".
Outro lance mod é a banda que
produz em São Paulo, a Faces e
Fases e, claro, o Ira!. Depois de um
"um
período
pouco acomodado" à
exclusividade do Ira!, Scandurra
revela já sentir o pique de quem se
multiplica por mil. "Quando eu to-

co em muitas bandas, com músicos de cabeças e tendências diferentes, a criatividade fica enorme.
Já entro no estúdio do Ira! com mil
idéias, faço três quatro músicas
por semana." Nesta busca de um
lugar numa banda, Edgar Scandurra diz que "adoraria" tocar uma
guitarra com John Lyndon, do Pil,
e que, de bom grado, "daria uma
canja" ou "faria uma guita" com
o Legião Urbana. "Acho o Legião
muito legal".
É legal, mas não é mod. Nem
mesmo o ídolo maior dos últimos
anos, Pete Towshend, do The Who,
é ainda mod. "Esta expressão que
surgiu na Inglaterra está ligada à
juventude. Ele era mod quando
cantava "Hope I die before get
old" ("Espero morrer antes de ficer velho", trecho de My generation). Depois a gente vai envelhecendo, vai se aburguesando", diz.
Mod é, portanto, criar um estilo

PROMOÇÃO COMPACT DISC POLYGRAM /CADERNO B
Durante o mês de outubro 2) Qual foi o fundador
2? cupom
a promoção premiará os do selo Verve?
vencedores com os últimos A) Leonard Feather
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Entre os leitores que C) Chariie Rarker
mandarem os 4 cupons D) Norman Granz
preenchidos corretamente. E) Oscar Reterson
5 ganharão um pacote com
CDs das cantoras ELLA
FITZGERALD e BILLIE
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'"We too are one'

ais solo imp ossível
Márcia Cezimbra

Annie Lennox, a metade do Eurylhmics, juntou-se à outra metade
para soltar o novo We too are one

essencialmente não burguês. Edgar Scandurra está longe, porém,
de ter matado seu pai musical. Ele
viaja com o Ira! para gravar no
estúdio inglês onde gravou The
Who — "Sou superfã e deve ser o
maior astral tocar onde o Who já
tocou" —, embora garanta que a
opção foi "profisisonal". Lá chegando, sairá atrás de Pete para
tentar lhe mostrar a regravação de
Our love was, uma música do Who
incluída no LP de Edgar. Ele esclarece que, por ter falado muito de
sua admiração por Pete Towshend,
a imprensa brasileira esquece de
outras "dúzias de influências"—
Jimmy Page, do Led Zeppelin,
Beatles, Rolling Stones, Sex Pistols, The Jam e muitos outros.
Não pode deixar de admitir, no entanto, que, pelo jeito «od de ser e
de tocar guitarra, aparece aqui como o Towshend de lá. Sem lambretas. "Eu ando a pé."

FAIXA Q.UEJNTE
DISCOS/ os mais vendidos:
Emílio Santiago (1/3)
1) Aquarela brasileira
2) Cardume Nenhum de Nós (5.13)
3) Que rei sou eu? — internacional Vários (710)
4) Funk Brasil
Vários (216)
S)Paquitas
Paquitas(0 2)
6) House remiz — internacional Vários (0 0)
7) 4' iou da Xuxa
Xuxa (311)
8) Inimigos do Rei Inimigos do Rei (66)
9) Romances Júlio Iglesias (817)
Vários (00)
10) Tieta — nacional
Fonte: Nopem. O primeiro número entre parênteses indica a colocação do disco na semana anterior. O segundo. há quantas semanas o disco está na relação dos mais
vendidos, mesmo não seguidamente. Saíram: Carente de
afeto (Neguinho da Beija-Flor). Alô Brasü (Elson) e
Burguesia (Cazuza). Entraram: House remix — internacional e Tieta — nacional. Voltou: Paquitas.

RÁDIOS/As mais tocadas:
RÁDIO CIDADE
1) Adelaide Inimigos do Rei
2)
Star
OingoBoingo
3)
Flores
Titãs
4) À francesa
Marina
5) Há tempos
Legião Urbana
6) O astronauta de mármore... Nenhum de Nós
Simple Minüs
7) Mandela day.
8)
Cberish
Madonna
9) Righthere waiting Richard Marx
10) Lullabv
The Cure
„£.
¦ FM Í05
_
1)
Vida
Fábio Jr.
de
Belém
do
agreste
Fafá
2) Coração
Rosana
3) Amor dividido
4) Alma gêmea
Sandra de Sá
vou
dizer
5) O que que eu
para o meu corpo
.'
Wando
6) Paixão proibida
Conrado
Polegar
7) Dá pra mim
José Augusto
8) Só você
Fagner
9) Amor escondido
Angélica
10) Tic tac. ...„

CoUçõoa: O ruim * regmar *-* tom +** e->r-^ <*r» e.:c-p:cn3i

biana de 27 anos, cantando uma
versão pessoal da Falsa baiana, de Geraldo Pereira. A faixa
clip do disco, Revival, dispara
sobre os yuppies em suas gaiolas
comportamentais, "vivendo um
sonho mau". Na telinha, o casal
evolui entre dançarinos urbanóides, numa irônica paráfrase coreográfica dos vídeos de Michael Jackson.
Fazendo pose de drama cool,
a dupla espalha estilhaços amorosos em You hurt me (and I
hate you) e enfia o estilete fundo em (My my) baby's gonna
cry. Num raro momento de vocal solo, Dave Stewart deixa
sangrar: "agora há uma brisa
fria/ soprando a chama que costumava queimar dentro de mim/
à simples menção de teu nome".
Brrr. Na beatlemaníaca Sylvia
("ela quer cair num sono/ e esquecer de si mesma"), com
aquele arquétipo de violinos à
Eleanor Rigby, rola um rock
mais suntuoso. Coisa que chega
ao paroxismo em The king and
gueen of America, uma história
de vencedores num jogo de derrotados na' América competitiva. A cintilação poética dos
Eurythmics continua à prova
de baba, como demonstram esses breves fragmentos de seu
discurso cavernoso, sempre entre a depressão e o sarcasmo. O
problema é a fadiga do material
sonoro que alicerça estas letras,
um tecnopop que, por mais variado, não escapa ao vício da
catatonia de timbres. Ou esses
andróides se desligam de suas
tomadas ou vão virar zumbis.
(T.S.)
Cotação: *

OUTRAS PARADAS;
H Estados Unidos/LPs
1) Dr.Feelgood MotleyCrue
2)Foreveryourgirl Paula Abdul
3) Steel wheels The Rolling Stones
4) Girlyou knowifs true ..Milli Vanilli
5) Hangin'tough New Kids on the
Block

¦
1)
2)
3)
4)
5)

Inglaterra/LPs
The seeds oflove Tears For Fears
Foreign affair. Tina Tumer
Deep heat 4 —play with ãre.. Vários
We too are one Euiythmics
Cutsboth ways GloriaEstefan
Ponto»; Blllboard « I

Nao podo ser vondldo soparadamento

RIO do Janeiro — Segunda-folra, 9 de outubro de 1080
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JORNAL DO BRASIL
XI

'

Empresários montam fortuna com cavalos

A semana
Peregrinação
0 ministro da Fazenda, Maílson
da Nóbrega, faz esta semana nova
rodada de reuniões com empresarios, em São Paulo. Amanhã, a
partir das 9h, ele tem encontros
com representantes das indústrias
química, farmacêutica e automobilística. Na quarta-feira, reúne-se
com os setores têxtil e de calçados.
No mesmo dia, embarca para o
Peru, onde participará, com o presidente Sarney, da abertura da
reunião do Grupo dos Oito, onde
países latino-americanos vão debater formas de redução de suas
dívidas externas.

Inflação
No Rio, a Fundação Getúlio Vargas divulga, terça-feira, a primeira
prévia do IGP-M (índice Geral de
Preços do Mercado) referente a
outubro. Em São Paulo, a Fipe
(Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas) anuncia a inflação
que apurou no mês setembro.

FGTS

Termina amanhã o prazo para a
Comissão Mista do Congresso
Nacional votar o projeto-de-lei
que definirá as novas regras para
o FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço). Depois de
aprovada pela Comissão, a materia será votada pelo plenário do
Congresso.
___——-

___

r

______—_,

Ecologia
O Lloyds Bank apresenta, quartafeira, às 14h30, em São Paulo, o
Projeto Cultural Ecológico — investimento de USS 200 mil. O projeto inclui a edição de dois livros
com ensaios fotográficos sobre as
estações ecológicas do Taim (RS)
e Pembrokshire (País de Gales).

Valéria da Silva
SÀO PAULO — O que leva grandes
empresários como Sebastião Ferraz de
Camargo Penteado, dono da construtora
Camargo Corrêa, a primeira no ranking
nacional, Cláudio Bardella, da Bardella
Indústrias Mecânicas, especializada cm
bens de capitais, e Mathias Machline, cujo
grupo homônimo controla, entre outras,
as empresas Sharp e Sid Informática, a
criarem cavalos? A paixão pelo animal e a
vontade do homem urbano de conquistar
a tranqüilidade do campo são partes da
explicação. Mas há outro componente,
mais de acordo com o cotidiano de um
homem de negócios: a valorização comerciai dos cavalos de raça tem, nos últimos
anos, disparado com vários corpos de
vantagem acima da inflação. Nos primeiros sete meses de 1989, o mercado de
cavalos obteve uma valorização real de
em relação a todo o ano de 1988.
37%"Na
pior das hipóteses, o valor do
cavalo corrige de acordo com a inflação.
Nunca aconteceu um caso de perda. Trata-se de um investimento muito sólido e
seguro", avalia Gerson Prata Júnior, diretor da empresa de leilões Remate Comercio, Importação e Exportação, especializada em animais. "A tendência deste ano é
para alta e, ao fim do segundo semestre,
deverá bater recordes." Prata Júnior atribui esse respeitável crecimento dos primeiros meses de 1989 aos altos juros proporcionados por investimentos financeiros —
como o perfil do criador de cavalos é
formado essencialmente por empresários,
argumenta o diretor da Remate, a gorda
liquidez captada por eles no mercado
de papéis está sendo canalizada para uma
atividade que, além de tudo, alia lucro e
prazer: a criação de eqüinos. O crescimento deste ano derrubou aquela antiga máxima do setor, que atribuía seus sobressaltos
à ascensão de outros tipos de investimentos. "Hoje, esse parâmetro caiu por terra,
pois, apesar da crise econômica e dos atrativos juros do over, o segmento continua
crescendo", garante Djalma Barbosa de
Lima, tradicional leiloeiro, sócio da
APPS/Djalma Leilões.
Raças — Segundo a edição de agosto da DBO Rural, revista especializada em
eqüinos e bovinos, a comercialização de
cavalos apresentou este ano uma "valorização real que chega a surpreender, quando esses números são confrontados com as
manchetes do noticiário econômico dos
jornais". Conforme seus dados, a.raça
brasileira manga-larga, como no ano passado, galopou na dianteira, movimentando 39,63% do faturamento total dòs primeiros sete meses de 1989, que alcan-

çou NCzS 81,5 milhões com a
comercialização de 4.150 animais (destes,
1.762 são mangas-largas). Em 1988, foram
negociados oito mil animais, ao preço total de NCzS 59,3 milhões (em valores
corrigidos pelo BTN fiscal do dia 8 de
agosto, data de fechamento da edição da
DBO Rural).
Outras raças brasileiras, como o manga-larga marchador (criado em Minas Gerais) e o brasileiro de hipismo (próprio
para saltos), também estão alcançando
bons resultados de vendas. De janeiro a
julho deste ano, seus criadores conseguiram vender 594 animais, faturando cerca
de NCzS 14,5 milhões. No mesmo período, a arrecadação do cavalo quarto-demilha, bastante utilizado em corridas de
curta distância devido à grande impulsão, atingiu o segundo maior movimento
do setor — a venda de 1.137 animais
garantiu um retorno próximo a NCzS 21,8
mil. Outro cavalo próprio para corridas, o
puro-sangue inglês (PSI) proporciona a
seus criadores ótimos rendimentos. Empresários como Mathias Machline, Paulo
Barretos Sá Pinto (dono da exibidora de
filmes Sul Paulista), Júlio Bozzano (proprietário do Banco Bozzano Simonsen), o
armador carioca José Carlos Fragoso Pires e até mesmo o megaespeculador Naji
Nahas são alguns dos grandes beneficiarios da alta do PSI. Como o movimento
de apostas no Jockey Clube de São Paulo
tem crescido muito, o prêmio que o cavaIo disputa também valoriza e, com isso, o
preço do PSI tem aumentado sensivelmente", explica Arnaldo Bernardo, gerente da
empresa Pró Turfe. Embora o valor do
PSI seja muito variável conforme suas
condições e desempenho, pode-se avaliar
o preço de um potro de dois anos entre
NCzS 40 é NCzS 50 mil, o de um reprodutor, entre NCzS 20 e NCzS 30 mil e o de
um corredor, dependendo de suas habilidades e qualidades, pode ir de NCzS 3
milhões a NCzS 100 milhões.
O belo cavalo árabe — símbolo de
ostentação e riqueza — é vendido atualmente ao preço médio de NCzS 85 mil,
depois de ter passado por uma supervalorização de mais de 200% em 1986 (como
todas as outras raças), devido à euforia do
Plano Cruzado, e armarggado vertiginosa
queda no ano seguinte, já que muitos
criadores preferiram sacrificar financeiramente seu hobby a perder a solidez de seus
negócios. "Atualmente, o árabe está com
um crescimento de quase 40% ao ano e
com uma cotação de 50 novos criadores
por mês", diz Cid Guardiã, presidente da
Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Árabes (ABCCA).
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Bolsa

O presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores
do Rio, Francisco Souza Dantas,
dá palestra, quarta-feira, em Brasília, sobre o futuro do mercado
de ações e a Bolsa do Rio. O
seminário acontece no Plenário da
Comissão de Finanças da Câmara
dós Deputados, ás ÍOh.

Mafersa

Açúcar
A partir de quinta-feira acontece,
no Palácio das Convenções do
Parque Anhembi, em São Paulo, o
XX Congresso da International
Society Sugar of Cane Technologists e a Sugar Expo 89. Trata-se
de uma feira de exposição dos
produtos e equipamentos desenvolvidos para o setor açucareiro.
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Ghadeer é considerado pelos técnicos como o melhor reprodutor

O ritual da reprodução
fnhf*rfiira
rir*
Luiauc

Foi marcado para a quinta-feira o
leilão de privatização da Mafersa
— fabricante de ônibus e trens do
metrô —, na Bolsa de Valores do
Rio.
Mas o Partido dos Trabalhadores
entrou, na semana passada, com
uma representação contra o BNDES, na Sub-procuradoria Geral
da República, alegando que o valor de venda (NCzS 98,16 milhões)
está subestimado e apontando
ainda irregularidades nas negociações. Por isso o presidente Sarney
deverá analisar a questão e dar o
parecer final sobre a realização do
leilão.
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atenção
égua dos tratadores se volta para a

que ^ coberta Em 48 horaS(

havendo ovulação, existe também a
CSUâS pOuG TGIl(j,ÇT
.' j rçç o nf\f\ possibilidade de gravidez. A confir**\§ &'_><# O. UUU mação será feita 14 dias depois, através de um exame de ultrasonografia
realizado no próprio haras. Até seis
ALEGRE — O sol
meses, os potros são mantidos com a
PORTO
quente do inicio da tarde, em mãe e, a partir daí, machos e fêmeas
um picadeiro próximo às cocheiras são desmamados e separados.
dos garanhões, compõe o cenário paA partir de um ano e meio de
ra a sessão de coberturas, um ritual
idade, começa o período de doma,
acompanhado de perto pelos veteriinício da preparação que vai formar
os futuros campeões e campeãs para
nários dos haras. O período de coberexibições nos melhores hipódromos
tura prossegue até 15 de janeiro,
quando todas as fêmeas devem es- do mundo. O final de carreira coincitar cheias, jargão usado pelos técni- de com o retorno ao haras na condicos para definir a gravidez das éguas, ção de reprodutores, quando os sinais
cujo período de campanha nas pistas de largada aprendidos nas pistas são
substituídos pelos cuidados que facijá terminou.
litam o aumento da criação. Nessa
A cobertura de um cavalo que época,
eles passam a interessar tamreúna boas características externas,
bem
a
contabilidade, do haras, cujo
linhagem de sangue e bom desemperesponsável deve liberar cerca de
nho em provas pode valer, para o seu
NCzS 500 por mês para manutenção
proprietário, USS 8 mil. Em 11 me- de um cavalo que não necessite de
ses, 100 éguas do Santa Ana do Rio
extras. Mas ninguém reclaGrande devem estar com potrinhos gastos
ma, já que o preço médio de revenda
ao pé, nascimentos que iniciam em de campeões como Alixe, Remember e
julho do próximo ano.
Court Lady é estimado em USS
Depois de identificado o dia, a 200.000.
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'amargo,

a égua foi vendida por NCzS 300 mif

faltam nestes leilões apaixonados lan- Gonçalves, que já adquiriu três éguas.
ces que alcançam, algumas vezes, O piloto italiano Michele Alboreto'
NCzS 1 milhão. Investimento desse também comprou uma égua mangalar-~
porte não deixam de envolver risco. Há ga e já se tornou sócio, assim como"
três meses, por exemplo, o cavalo ára- Gonçalves, da Associação dos Criadobe LH Garcia, pertencente ao Haras res de Cavalos de Raça Manga-larga"
Cinco Irmãos, de Três Lagoas (MG), e sediada no Parque da Água Branca em.
avaliado em USS 1 milhão, morreu de São Paulo. "Se tudo der certo, faremosum leilão da raça Mangalarga em Porpneumonia.
"Existem diversas formas de conse- tugal em abril de 1990", afirma Gilberguir rendimentos de um cavalo ou to Pereira Barreto, dono do Haras
égua, como, por exemplo, vender seus Coaraciara e diretor da Associação.
Um dos grande incentivadores do
produtos (/ilhotes) ou alugar a égua
para coberturas", analisa o criador da mercado do manga-larga foi o fazenraça árabe Orestes Prata Tibery Jú- deiro Orpheu José da Costa, que inimor, do Haras Santa Sofia, de Ala- ciou sua criação há 15 anos em Itu
"Do último leilão em
que meus (interior de São Paulo). No começo,
goas.
cavalos participaram arrecadei uma ele foi tachado de louco — com a obmédia de USS 20 mil por cabeça ", co- sessão de formar o melhor plantei da
memora Sidney Lanem Muniz, do Ha- raça, Costa comprou excelentes espéras Paulista, localizado em Santo An- cimes a preços considerados absurdos
tônio de Posse, a 144 quilômetros de na época, percorrendo todos os haras e
fazendo ofertas irrecusáveis aos meSão Paulo.
Manga-larga — A raça brasi- lhores animais. "Quero ser sempre o
íeira manga-larga vem passando por primeiro em tudo. Hoje, meu investiuma forte valorização nos últimos anos mento me proporciona excelentes ree alcançando alguma expressão inter- tomos, já que meus cavalos são muito
nacional. Prova disso é o núcleo de valorizados no mercado", avalia Coscriadores de cavalo manga-larga que ta, que produz um dos leilões de cavaestá sendo fundado em Portugal pelas los mais sofisticados realizados no pais.
mãos do criador português Emmanuel (V.S.)

Leilões
são ricos
espetáculos
PAULO — Trata-se de um
mundo à parte. Os leilões de caSÃO
valos são promovidos em hotéis de luxo e casas de show, com requintes de
um espetáculo da Broadway. Neste
universo que parece distante dos sobressaltos financeiros do cotidiano da
maioria dos brasileiros, lances de NCzS
300 mil — preço de um bom apartamento de dois quartos em São Paulo—
são encarados com naturalidade. No
leilão de animais do Haras Morro Vermelho (pertencente a Sebastião Camargo, o homem mais rico do Brasil,
segundo a revista Fortune^ e do Haras
Canapuan (de Cláudio Bardela) ocorrido no Palace — uma sofisticada casa
de espetáculos da Zona Sul paulistana
— o criador Rafael Casquei, 18 anos,
adquiriu por esse valor a imponente
égua da raça árabe Faynen Pasha. Não

Bagé é o melhor local para criação
Jussara Marchand
PORTO ALEGRE — Na terra do
puro-sangue inglês, a simplicidade do hipódromo Hipólito Ribeiro de Magalhães não combina com o luxo dos
haras de Bagé, a 372 quilômetros de
Porto Alegre, onde se localizam, entre
as 26 propriedades, alguns dos melhores locais de criação de raças nobres
eqüinas do país. A produção desses haras, origem de vários campeões e campeãs em provas de primeiro grupo nos
hipódromos do Rio e de São Paulo,
vem sendo aos poucos preparada para
concorrer nas raias européias com a
mesma tranqüilidade com que já chegaram aos Estados Unidos.
Na cidade, não faltam especialistas
em criação de cavalos. Como diz o presidente do jockey clube local, Edgar
Muza — um radialista que há 31 anos
casou a profissão de comunicador com
a paixão pelos animais —, os donos de
haras encontram em Bagé as quatro
estações definidas, favorecendo a formação de anticorpos nas espécies, além
de campos ondulados, próprios para desenvolver a musculatura das criações.
Mas é na estrada ligando a cidade ao
povoado de Aceguá, limítrofe ao Uruguai, que os haras apresentam características próprias.
Sumiço — O gerente José Antônio
de Brito tem certeza que o megaespeculador Naji Nahas ainda conseguiu,
antes de sumir, tirar 12 animais do
haras Se Deus Quiser, expressão que,
traduzida para o árabe, significa inshala, nome oficial da propriedade. Durante os nove anos em que permaneceu
sob a administração direta de Nahas, o
Inshala — hoje arrendado para Francisco Sabatini — nâo recebeu mais do
que quatro visitas do seu proprietário.
Brito garante que Nahas nem mesmo
seria capaz de reconhecer Remember ou
Court Lady, dois animais famosos pelas
provas que ganharam no grupo um e
avaliados, individualmente, em USS
200.000.
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bertura do animal custa cerca de USS
8.000.
Sofisticação — Os 1.560m2 de
área construída do Doce Vale, de pro-'
priedade do especulador Alfredo Grum~
ser, devem estar concluídos em dezem-,
bro. Até lá, os pavilhões projetados pelo
arquiteto índio da Costa vão continuar chamando a atenção de quem passa^
pela estrada. Externamente, as cocheiras
lembram castelos medievais da Europa eas telhas de ardósia, trazidas de Minas,
refletem a luminosidade do dia. "Reunimos aqui a experiência de todos os demais haras do país", diz o veterinário
Jorge Morgado Filho, destacando a praticidade que reunirá, no mesmo pavi-"
lhâo, maternidade, berçário, laboratório,farmácia e câmara escura para a revelação de radiografias.
As diferenças do haras Fronteira em
relação aos demais está no resultado',
das vendas. Criando animais apenas para revender, o proprietário Mário Mó-<
"O dia em
que não der resultaglia diz:
do, acabo com o haras." Ele é o único:
gaúcho com 1.500ha encravados entre'
haras que não dispensam luxo e tecnòlo-'
gias variadas para a criação de cavalos
do tipo puro-sangue inglês.

Enquanto os novos administradores
do haras de Nahas tratam de inovar a
técnica de criação para aumentar o valor
de venda dos animais, os vizinhos do
haras Santa Ana do Rio Grande têm
vários motivos para acreditar no sucesso
dos animais criados na propriedade. Depois de ganhar o Grande Prêmio Brasil
por três anos — com Anilite, em 84,
Bouling em 87 e Cartesiano no ano passado —, o veterinário Walter Flores acredita que da atual produção de 80 potros/
ano sairão novos campeões. No Santa
Ana, o destaque vem sendo a implantação da sala de cirurgia, composta de
central de oxigênio, sala de anestesia e
recuperação e a UTI para os animais
nascidos prematuramente. O hospital do
haras, único na região, estará funcionando até o final do ano.
Já o Mondesir, de propriedade dos
Peixoto de Castro, não tem tradição de
venda de seus potros, mas mantém, na
sua criação, em sistema de condomínio com outros haras, o cavalo Ghadeer, considerado pelos técnicos como
o melhor reprodutor do país. "Ter um
filho do Ghadeer hoje é possuir cheque
ao portador", pensa o veterinário PauIo Bergamo, acrescentando que uma co-

Bagé (RS) — Guerreiro/Objetiva Press
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Paulo Bergamo: cavalo de qualidade é cheque ao portador
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Porto Alegre — Guerreiro/Objetiva Press

Entendimento

Mario Amato, presidente da Fiesp
(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), reúne dirigentes de toda a indústria nacional na
sede da entidade, quarta-feira, em
São Paulo, a partir das 14h30. Em
pauta, a tentativa de formar um
acordo para o combate à inflação.

8o Paulo — José Carlos Brasil
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O Cliente. Tem tanto o que fazer que não tem tempo
de dar ao seu patrimônio a atenção que merece.
O Montrealbank. Este é o nosso negócio: administramos o seu patrimônio, realizando as aplicações
seguras e rentáveis que aumentam ainda mais este patrimônio. Confie em nossa experiência.
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O Banco do Cliente Especial.

Ba J7I-0202 • 5, Poulo: 283-0300 • B. Ho™«« 212-1188
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projeto

ao

Congresso
— o deputado Antônio Britto (PMDB-RS) é o
Brasília
relator da medida provisória que determinou a remuneração mensal das
contas do FGTS e reduziu a permanência dos recursos nos bancos para
- 48 horas. Na
.[P
próxima terça-feira,
'-"Britto
apresentará um
de
* "1conversão, alterando toda projeto
a estrutura
[
;. do sistema, para ser votado por uma
11 comissão mista do Congresso. O pro5; jeto se baseia no estudo preparai ü do por um grupo de trabalho gover»«• namental, que detectou as
i - irregularidades do sistema e propôs
soluções. O deputado consultou enti!"'dades
empresariais, dos trabalhado^ res e dos bancos, além dos partidos
*v políticos. Entre as propostas desta* cam-se:
¦B Centralização das contas na
4^, CEF, que terá um ano para elaborar
.um cadastro único dos trabalhadores
correntistas.
B Instalação, em 30 dias após a pro'" mulgação da lei, do Conselho Cura• dor que ficará responsável
pela apro\ \ vação de cada centavo aplicado pela
Caixa, bem como pela administração
, do Fundo.

Empresass

flscalizafio dos recolhimentos
*U A fiscalização
do FGTS passa a ser do Ministério
Ministerio
do Trabalho.
ÊÊ Padronização
Padroniza<;ao de todo o procediproccdimento
nto administrativo do FGTS em
60 dias.
K Delinição
Definifiio das infrações
infragdes e das penalidades
idades aplicáveis.
a plica veis.
B Estabelecimento
Estabeieciniento de normas para
har com
corn a inadimplência
inadimnlencia das prenreacabar
feituras, que passarão, obrigatoriamente, a entrar com contrapartida
para captar financiamentos com recursos do FGTS.
M Criação do Certificado de Regularidade do FGTS, a ser exigido das
empresas que se candidatem a concorrências e financiamentos públicos
ou a qualquer iniciativa que envolva
a administração pública.
B Não haverá quaisquer restrições a
saques para habitação ou por desemprego, cabendo ao Conselho Curador
estabelecer normas para corrigir o
agra vamento financeiro em que se encontra o FGTS.
B Moralização das aplicações feitas
pela CEF, que terá que mostrar ao
Conselho Curador o programa de investimentos do ano seguinte.
B Toda conta inativa de mais de
três anos poderá ser sacada por seu
titular. A iniciativa é parte da estratégia de reduzir em um ano o número
de contas de 99 milhões para 40 miIhões.
B A habitação popular receberá
60% dos recursos do FGTS. (C. M.)
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Lista de irregularidades
BRASÍLIA — As deformações e irregularidades permeiam todo o sistema
do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço. Elas foram listadas pelos técnicos do governo no estudo que encaminharam ao deputado Antônio Britto
(PMDB-RS). As principais são:
H Embora tenham legalmente que
transferir para a CEF as contas inativas, os bancos não o fazem há um ano e
meio.
A Caixa não tem como detectar
junto à rede bancária se houve saques
incorretos. Ela ressarce os bancos segundo as informações que recebe deles, sem comprovação.
H A CEF remunera as contas aplicando sobre o saldo de cada uma delas
a taxa média e juros de 3,56% ao ano.
Os bancos, segundo informam ao gestor, remuneram à taxa de 3% a 6%. A
Caixa cobre a diferença.
A emissão de extratos é feita pelos bancos e a distribuição é responsabilidade das empresas, permitindo
omissões e a cobertura de irregularidades.
Bi Não é checado se os bancos transferem realmente todas as contas inativas para a CEF.
E3 Os bancos se recusam a receber os
recolhimentos do FGTS de pequenas
empresas, o que as obriga a procurar
outras instituições bancárias que os

luvas

por

aceitem. Não há qualquer penalidade
para essa deformação.
H Somente a comparação das guias
de recolhimento das empresas com os
valores informados pelos bancos permite à Caixa conferir se é verdadeira a
arrecadação do FGTS. Não havendo
coincidência, a cobrança é feita com
defasagem.
¦ A maioria das 56 milhões de contas inativas é resultado de créditos
residuais não sacados, o que aumenta
os custos de manutenção do sistema. A
ineficiência é dos bancos. Como a Caixa não exige mais a transferência de
conta para outro banco quando há mudança de emprego estimula-se o crescimento do número de contas inati¦ A Caixa nao tem como verificar
se o valor de uma conta transferida ee o
mesmo no banco que
que transfere e no
que recebe.
D A não-padronização dos documentos utilizados pelos 75 bancos conveniados é geradora de freqüentes erros
de cadastro.
O Como as empresas têm grandes facilidades de mudar de um banco para
outro, à busca de vantagens financeiras ou operacionais, ocorre extravio de
documentos. Se a irregularidade não é
detectada, cabe á Caixa cobrir o débito
junto ao empregado. (C. M.)

executivo
São
Faustino
Sao Paulo — Roberto Faustlno

Denise Neumann
~ SÃO PAULO — Caçadas não aconMecem somente na África e luvas não são
jjagas somente na transferência de um
jogador de futebol de um time para
..Outro. Desde o plano Cruzado, as em^presas vêm travando uma verdadeira
^guerra por bons executivos. Quem tem
•não
"levar quer perder, quem não tem precisa
do concorrente. Como esta mãojJe-obra está extremamente escassa, as
.empresas foram buscar nos campos de
..futebol um argumento decisivo para con•vencer um funcionário de alto padrão a
trocar de emprego: o pagamento de lu1 vas. A diferença entre o executivo e o
"jogador
de futebol é que o primeiro rece^Jbe integralmente o dinheiro da compra
-_do seu passe.
.....As luvas fazem parte de um extenso
pacote de benefícios que as empresas
fornecem aos executivos de alto nível,
'gerentes e diretores, como uma forma
-de-completar o salário direto. "As em| frisas não podem alterar sua estrutura de cargos e salários na hora de conitoitar um executivo", observa Vera
.LÓC'a Zanutto, responsável pela área
deiísalários da Hay do Brasil Consulto•res Ltda. Por isso, os consultores e
também
"humanos osdasdepartamentos de recursos
companhias
*pre inventando novidades estão sempara segurar
.ou roubar um executivo.
Os funcionários de nível executivo
.passaram a ter ainda uma vantagem
.que os sindicatos estão brigando para
•estender
'antecipaçãoaos demais trabalhadores: a
da data de pagamento dos
"salários. Para os funcionários
de gerência
e
diretoria,
as
empresas
já re"ylveram
mudar o pagamento do dia 10
Jielcada mês para o dia primeiro. Além
de preser var o salário de dez dias de
inflação acelerada, essa medida reduz
a taxação do Imposto de Renda na fon| te porque permite a tabela do mês antérior e não a do mês que está se iniciando.
[
Em outubro, um gerente está gaI nhando entre NCzS 25.000 a 30.000.
Além desse salário, chamado direto, ele
i recebe um pacote de benefícios que ele'va, em média, "50% o valor dos seus
rendimentos", segundo
'cida Henrique, da ToucheMaria ApareRoss. Esse
pacote contém plano de saúde de alto
,padrão. assistência odontológica, car-
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concederam. em
em
sBGHflBj
ge- assessoradas
rente recebe um Monza SL; um gerente
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chapa

SÂO PAULO — A chapa 2, liderada
por Denilvo Moraes, apoiada pela Centrai Única dos Trabalhadores (CUT)
ganhou o primeiro turno das eleições
do Sindicato dos Eletricitário de São
Paulo, derrotando a chapa 1, da Confederação Geral dos Trabalhadores
(CGT). Esta vitória tem um tom especiai porque o presidente da CGT, Antonio Rogério Magri, atual presidente do
Sindicato dos Eletricitários mesmo não
concorrendo, apoiou diretamente a chapa derrotada, encabeçada por Enir Severino da Silva
Como a chapa 2 alcançou 44,5% dos
votos (7.852) e o regulamento exige
maioria absoluta (50% mais um voto),
as eleições terão um segundo turno,
marcado para os dias 18 e 19 de outubro. A chapa 1, a segunda colocada, fez
37,5% dos votos (6.610), e a chapa 3
conquistou 13,2%, ou seja 2.329 votos.
O presidente da CGT, já antevendo o
resultado, na noite de sexta-feira, garantia que vai "juntar a chapa 1 e a 3
para no segundo turno e dar um banho
na oposição". A chapa 3 é uma dissidência da diretoria de Magri, havendo,
por isso, a possibilidade de que venha
de fato a apoiar a chapa 1 no segundo
turno. A eleição aconteceu nos dias 4 e
5 de outubro e votaram 17.707 dos mais
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Maria Aparecida: pacote de benefícios
beneficios que inclui viagem defériase
deferiase escola
escolapara
para os filhos

à

ramo

dão

2

de 18.000 eletricitários aptos a participar das eleições. Houve 301 votos nulos, 127 em branco e 488 foram impugnados.
VITÓRIA — A chapa da CUT comemorou, com uma dose a mais de alegria, a vitória no bairro paulistano do
Cambuci, porque esta é a região de
origem do derrotado Antonio Rogério
Magri. A chapa 2 também fez muitos
votos entre os funcionários da CESP e
imagina que, com a desistência da chapa
3, muitos desses votos vão migrar para-a
2 — "são votos de oposição", argumentou seu candidato a presidente, Denilvo
Moraes.
O candidato da chapa 1, Enir Severino da Silva, anunciou que vai procurar
os membros da chapa 3, hoje, na tentativa de garantir o apoio deles a sua
chapa. Ele considera que a chapa 1
cometeu um erro ao subestimar diversos locais de-votação por considerar
"Agora vaque eram locais já ganhos.
mos ter que intensificar a campanha
nestes pontos", avisa Enir, informat)r
do que também o sistema de fiscaliza"
e da apuração será
ção da votação
aperfeiçoado. "Perdemos muitos votos
que acabaram impugnados por falta de
orientação dos nossos próprios fiscais",
finalizou.
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sucesso

imobiliário
Zaca Feitosp
/" _
Darci Higobassi
^
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SÃO PAULO Vendedora bem-su&
cedida de coleções da Abril Cultural por
três anos, Valentina Caran, uma paulista
de Monte Mor, pequena cidade do interior paulista, a pouco mais de 100 quilômetros da capital, trocou a garantia de
ganhos certos na sua atividade por um
desafio, a partir do convite de um amigo:
ter sucesso como corretora de imóveis.
Dez anos e dois empregos depois, Valentina, hoje com 35 anos, é o exemplo mais
marcante do espaço que as mulheres estão conquistando nesse mercado. Há cinco anos, ela comanda a Valentina Caran
Imóveis Comerciais nas regiões mais valorizadas da cidade, como a rica avenida
Paulista e os Jardins.
Dos seus 22 corretores, 13 são mulheres, que se dividem nos escritórios da
Paulista e na Faria Lima, outra avenida V^lentin.i: t'cchnc para negocios
de imponentes prédios comerciais. O surbola de neve. Todo os conjuntos onde
preendente, porém, é saber o nome da
eslá
instalada a Valentina Caran Imóveis
corretora que consegue a melhor perforsão da empresa. Valentina ainda tem
mance na empresa: a própria Valentina.
uma firma de telefones, comercializando
Só este ano ela foi responsável pela locauma média de 50 aparelhos por mês,
ção de 40.000m; de escritórios em São
apenas para atender aos clientes da área
Paulo. Valentina tem uma participação
imobiliária.
de 70% dos negócios de sua empresa,
A empresária diz que a receita do seu
fechando uma média de 20 negócios por
sucesso contém três ingrediantes: feeling
mês, desde salas de 30m2 até prédio inteiros.
para os negócios, honestidade e compe"A Valentina é uma excelente corretência. Valentina lembra também que
uma boa corretora precisa de muita
tora, mostrando muito trabalho, hones"garra", sem se
tidade e bom-senso". atesta Valdomiro
prender a horários ou
dias para evoluir na atividade. Para ela,
Bussab Filho, dono da Bolsa de Escritonesse ramo. as mulheres têm uma vantarios de São Paulo, onde Valentina teve o
"Não
seu primeiro emprego nesta atividade,
gem sobre os homens.
que eu queira me desfazer do trabalho dos homens,
durante três anos. Valdomiro tem uma
empresa onde dos 16 corretores. 14 são
mas as mulheres têm mais disposição",
mulheres. Segundo ele, os bons resultacompara. Na sua empresa, segundo Vados para uma corretora bem-sucedida
lentina, uma boa corretora chega a ter
representam ganhos que superam os saum faturamento 50% superior ao de um
lários de qualquer cargo de diretoria de
corretor.
segunda escalão de um empresa.
Com duas filhas pequenas (Maria
Muito trabalho — Em 1982, VaValentina, de dois anos, e Juliana Cristilentina deixou a Bolsa de Escritórios pana, de um ano), Valentina confessa estar
ra trabalhar na R. Armon Imóveis, em
tão ligada ao seu trabalho que diz "odiar
troca de uma proposta que lhe dava
os domingos". Apesar do sucesso e de
comissões em dobro das que recebia no
boas propostas, como abrir uma filial no
antigo emprego. Mas, em 1984, decidiu
Rio de Janeiro, Valentina garante que
apostar no projeto pessoal: alugou um
não vai expandir seus negócios. "Estou
satisfeita com o que tenho, pois, nesse
pequeno conjunto na avenida Paulista e.
com apenas uma corretora para ajudá-la.
esquema, posso fazer o que mais gosto,
fez os seus negócios crescerem como uma
que é ser corretora."
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Campo pode ter Justiça própria

Austrália usa
o Brasil para
exportar mais

Marco Antônio Monteiro
r:'tó-.,

Um almoço cm petit comitê reuniu homens de negócios australianos c um grupo de
empresários brasileiros, no Rio, para tratar
do que chamaram efeito porta: a utilização da
Austrália como entrada para as nações do
Pacífico a negociantes do Brasil. Eles pretendem que a reciproca também pode ser
verdadeira: utilizar o Brasil como trampolim
para ampliação de seus negócios em toda a
América. O encontro teve a chancela do govcrno australiano, que enviou o primeiro secretário da embaixada em Buenos Aires,
Gcoffrey Cook, responsável pelos assuntos
relacionados à imigração para seu pais.
A presença de Cook não foi por acaso. País colonizado por imigrantes britânicos,
e onde hoje, de cada cinco habitantes um foi
nascido em outros lugares, a Austrália está
implementando um programa de imigração
econômica visando atrair empresários de outros países interessados em investir e permanecer por lá. Os comensais brasileiros, no
entanto, ficaram sabendo que as exigências
são altas e que têm até tabela: USS 400.000
disponíveis no caso de empresários até 40
anos; USS 500.000 para os que tiverem entre
40 e 50 anos e USS 650.000 para aqueles
com idade superior a 50 anos.
A promoção do encontro foi da empresa aérea Qantas, das firmas de consutoria
Southern Cross e Horwath & Horwath, além
da corporação bancária Westpac. William
Cummins, desta última, ficou responsável peIa exposição principal, na qual descreveu a
Austrália: um país com renda per capita de
USS 11.907, inflação em torno de 6% e
economia com forte ênfase no setor serviços
(73%). Em suma, características que fazem
deste um integrante do clube dos desenvolvidos, o Primeiro Mundo.
A Austrália agora se abre para o mundo.
Suas exportações estavam concentradas até
então em países do Cinturão do Pacífico como Japão, Nova Zelândia, Coréia do Sul e
Taiwan, num total de 45,1%. E a Comunidade Econômica Européia, Estados Unidos e
Japão eram origem de mais de dois terços de
suas importações. Tentando penetrar nos
mercados da América, o país reúne, segundo
Cummins, excelentes condições estratégicas
para atração de capital estrangeiro, incluindo
governo estável e segurança geopolítica.
O diretor do Southern Cross Jim Davie acrescentou mais uma: baixas tarifas aifandegárias e poucas restrições ao comércio
externo. Mas, talvez não tenha dito o principai — a pequena presença do Estado na
economia. São, por exemplo, apenas quatro
bancos estatais e restrições â atividade econômica privada cada vez menores, com uma
política regulatória extremamente liberal e
transparente, de fazer inveja a certas nações.
Em muitos aspectos, de fato, a Austrália pareceser o país que o Brasil poderia ter sido.
O presidente da Associação Comercial do
Rio de Janeiro, Paulo Protásio, ressaltou que
a-tendência de reunião das nações em blocos
econômicos, como fazem a Europa, Ásia e
mais os Estados Unidos, Canadá e talvez o
México, deixam o Brasil embaraçado. Faria sentido para o país, segundo ele, somar
esforços com a Austrália e fazer negócios
juntos.

Expira no próximo dia 13 o prazo para
que o Ministério da Justiça encaminhe para
análise da Presidência da República a propôsta de anteprojeto de lei para criação da Justiça
Agrária no país, em obediência ao Artigo 126
da Constituição Federal, que prega a designação de juizes de entrância especial do Tribunal
de Justiça para julgar exclusivamente os conflitos fundiários. Caso o presidente julgue válida, a proposta será submetida a análise e
votação do Congresso, criando-se então uma
legislação específica para tratar de assuntos
delicados c conflitantes como as questões
agrárias, a exemplo de países vizinhos como a
Venezuela, Peru, México e vários países europeus.
A proposta de anteprojeto de lei — recebida no último dia 28 pelo atual ministro da
Justiça, Saulo Ramos — foi concebida por
uma comissão de juristas composta por Octávio Mello Alvarenga, Otávio Mendonça e
Raymundo Laranjeira, conforme determinação de portaria assinada pelo ex-ministro da
Justiça, Oscar Dias Corrêa, em junho passado. Segundo Octávio Alvarenga, que preside a
comissão de juristas, a implantação da Justiça
Agrária no país visa sobretudo a criar júrisprudência para questões agrárias, porque não
existe homogeneidade no tratamento jurídico,
por exemplo, dos conflitos fundiários, criando
assim base para a implantação da reforma
agrária, que só poderá ser obedecida com
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Alvarenga: agilizar reforma agraria
apoio de instrumentos jurídicos adequados,
salientou.
Alvarenga diz que a Constituição prevê a
designação de juizes de entrância especial,
com competência exclusiva para questões
agrárias, que se instalarão em varas agrárias
estaduais, respondendo, portanto, aos tribunais de Justiça dos estados. Por esse motivo,
crimes de morte, a exemplo do caso Chico
Mendes, e as agressões aos sem-terra continuarão a ser julgados pela Justiça ordinária,

BRASÍLIA — A Verbatim brasileira, que
produz fitas magnéticas e disquetes para computadores, está apostando firme na recuperação da economia argentina. Este ano, a empresa — resultado de uma associação entre a
Verbatim Corporation e o empresário amazonense Dahilton Pontes Cabral, que tem 51%
das ações — deverá exportar cerca de USS 4
milhões, sendo a maior parte para o mercado
argentino, seu principal comprador. Em 1990,
com os bons ventos que Cabral espera que
sejam soprados sobre a Argentina, a expectativa é de faturar mais de USS 8 milhões nas
vendas para o exterior, a partir da estabilização da economia do vizinho sulista.
No ano passado, segundo Dahilton Ponte
Cabral, a Verbatim do Amazonas Industrial
Ltda apresentou um faturamento próximo a
USS 26 milhões. Este ano, a previsão é atingir
USS 40 milhões. "O mercado interno ainda é
um poderoso atrativo, mas não descuidamos
do front externo, onde o Chile e Argentina
representam mercados significativos", sustenta Cabral.
Na última feira de Informática, em São
Paulo, a Verbatim apresentou a sua principal
arma para enfrentar a concorrência em 1990:
o disquete de teflon 5 1/4 de polegada. "Entraremos na próxima década com uma produção mensal de 200 mil disquetes 5 1/4 de

í -—v

I A Reynolds Metals Company, dos Estados Unidos, colo— cou em operação a sua
primeira Unha da fábrica delatas de alumínio para cerveja e refrigerantes, localizada cm
Pouso Alegre (MG), que terá capacidade nominal para '800
milhões de unidades/ano. A fábrica, com investimentos finais
previstos para USS 70 milhões, deverá atingir plena operação
até janeiro. A empresa fechou o primeiro contrato com a Skol, o
primeiro dos grandes fabricantes de cervejas a trocar as latas de folhas de flanders pelas de alumínio. A partir do camavai, a Kaiser lança também a cerveja cm lata.

a Verbatim está associada à poderosa Mitsubshi.
"Acredito
que a nossa associação com a
Verbatim Corporation é um modelo para o
Terceiro Mundo, que precisa absorver tecnologia. Hoje, por exemplo, temos 80% do mercado mundial de disquetes e 20% do mercado
de fitas para vídeos, operando, na média,
com um índice de nacionalização de 92%",
explica Dahilton Ponte Cabral.
Este ano, a Verbatim brasileira estará comercializando cerca de 1,5 milhão de disquetes. Em 1990, a expectativa de Cabral é de que
essa produção cresça cerca de 30%. "A supremacia da Verbatim é um fenômeno impressionante. No mundo inteiro, a marca domina
cerca de 35% do mercado de disquetes. Vale
lembrar que uma determinada marca só se
impõe se o produto tiver uma grande qualidade como suporte", diz ele. Primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Amazonas, Dahilton Pontes Cabral entende que a mudança de presidente da República
representa o momento ideal para que o Brasil
faça um profundo reexame sobre as suas relações com os capitais e tecnologias estrangeiros."Já
está na hora de o Brasil amadurecer politicamente e assumir o capitalismo.
Não falo obviamente de um tipo anacrônico
de capitalismo, onde se busca as tetas do
Estado e onde se procura socializar os prejuízos. No Brasil, o Estado faliu e os brasileiros
precisam ter coragem para enfrentar essa
questão", comentou Cabral.
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polegada. É um produto mais protegido, resistente inclusive à água, que representa um
grande avanço na tecnologia de informática",
argumentou.
No Brasil, a Verbatin engloba ativos fixos
da ordem de USS 25 milhões, utilizando um
prédio na Zona Franca de Manaus com
lO.OOOm2 quadrados de área construída, onde
trabalham 430 funcionários. A Verbatim internacional é uma divisão da Kodak, mas só
em dois países o grupo americano não detém o controle acionário: Brasil e Japão, onde

Colunado Castello

O
OPEROSO
Na edição de setembro
da Revista INFO,
conheça os novos
computadores 386, as
máquinas dos anos 90.
Sistemas multiusuários de
alto poder de
processamento e os
modelos SX, de preços
reduzidos, estão entre os
principais lançamentos.
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Veja os testes das
máquinas já existentes
no mercado nacional.
Também nessa edição,
um caderno especial com
os presidenciáveis, onde
nove candidatos dizem o
que pretendem fazer nas
áreas de informática,
telecomunicações e
eletrônica.
Saiba ainda quais os
principais lançamentos da
IX Feira Internacional de
Informática, realizada no
Anhembi.
De PC Magazine, um
artigo sobre computação
remota, a nova
coqueluche do mercado
internacional, que permite
ao usuário acessar uma
CPU à longa distância
como se fosse a sua.
Também, Curto-Circuito,
Internacional, Análise e
muito mais.

irupo
A Revista Brasileira
de Informática.
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3 VEZES S/JUROS
FPC/XT
10MHZ
FPC/AT-286
12,5MHz
IMPRESSORA RIMA E EMILIA
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SHOW-ROOM E VENDAS i
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO:
j

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUPCIA REGIONAL RJ,"
notifica os mutuários abaixo relacionados, no prazo máximo de20 (vinte) dias para regularização das prestações dos seus contratos habitacionais sob pena de execução:

C

198.1.851.324-5 — Arnaldo Fuentes de Araújo
198.1.836.838-5 — Deise da Silva Sallada
198.1.839.531 -5 — Joào Ernesto da Costa Ferreira
198.1.839.472-6 — Jorge Pinheiro Machado
198.1.848.278-1 —José ErnestoGrassi
198.1.846.960-2 — José Luiz de Araújo
„
198.1.839.073-9 — José Manuel Barbeito Barreiro
198.1.839.073-9 — Lenita Durães Barbeito
—
Cruz
Santos
Luiz
198.1.851.154-4
r'
198.1.851.227-3 — Luiz Tadeu Silva
198.1.839.531 -5 — Maria Lúcia Varejão Arruda
„t
198.1.839.668.0 — Otávio de Alencar Legrth
198.1.842.139-1 — Paulo Fernando Silva de Souza
—
Machado
Silvia Georgina Monteiro Pinheiro
198.1.839.472-6
198.1.836.838-5 — Silvio Pereira de Cerqueira Leite
199.2.312.963-3 — Teodorico Ferreira Fernandes
198.1.846.625-5 —Vânia Lúcia Antunes da Silva
198.2.323.775-6 —Vera Lúcia Micelli Antunes
,. r198.2.323.775-6 — Walter Micelli Antunes
198.2.5000.005-8 —Wilson Pedro do Nascimento

FUNDAÇÃO
EDUCAR
¦

•

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Catálogo de
Base de Dados
A Revista INFO e a
Embratel lançam a
¦ten5éità,.édÍ^'do'V;':
Catálogo de Base de
Dados Nacionais com
a descrição de 285
bases disponíveis para
consulta no país.
Um serviço completo
sobre os meios
eletrônicos de acesso
e uma reportagem
sobre a indústria da
informação.
Conheça o perfil dos
usuários brasileiros e
os esforços realizados
para a popularização
desse novo segmento.

Nas bancas
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ECONÔMICA
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SAOPAULO
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CAIXA

GUARITAS DE FIBERGLASS
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A estudo política no JB.
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FUNDAÇÃO NACIONAL PARA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS—EDUCAR
TOMADA DE PREÇOS N° 006/89
Comunicamos que a Tomada de Preços n° 006/89,
com data de abertura marcada para o dia 11 de outubro
de 1989. às 1 5:00 horas, por motivos de força maior,
fica transferida para o dia 17 de outubro de 1989 às
1 5:00 no SCLRN 704/5— Bloco "H" loja 33.

LOCAL P/ PAGAMENTO: AG. ALM. BARROSO
HABITAÇÃO E HIPOTECA/RJ
AV. RIO BRANCO, N° 174 — SOBRE-LOJA.

MAURÍCIO GOMES FILHO
Presidente da Comissão de Licitação
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BELO HORIZONTE — Para trazer até os brasileiros a
famosa cerveja holandesa Heineken, o Grupo Kaiser está inves'tindo, inicialmente, USS 6 milhões na instalação de uma fábrica
em Nova Iguaçu j[RJ), que entrará cm operação a parlir'.'fJè
novembro. A fábrica, revelou o superintendente da Kaiser Mi"mil
nas, Zanoni Fonseca, terá uma capacidade inicial para 30
hectolitros, ou 200 mil latas/mês.
A fábrica de Nova Iguaçu consumirá apenas na parte -de
equipamentos USS 2 milhões. Os recursos restantes serão aplicados na compra de matéria-prima, embalagens e comercializayüo
do produto. Zanoni destacou que a Heineken, em cmbalagcnVUl
330ml, será uma cerveja para as elites, com o custo o dobro dal»
cervejas pilsen.
Grupo Kaiser, criado em Minas em 1982 pela Refrigerantes
Minas Gerais, que criou a cerveja Kaiser, não vai pagar royalties
à Heineken, que terá uma participação de 13% nos investimentos. "Compramos um pacote e teremos direito a todo o assessoramento na produção", observou Zanoni. Ao justificar o pfeçò
da cerveja, de sabor mundialmente consagrado, o superintendéifte da Kaiser-MG salientou que o seu preparo exige de 50 a 60
dias, enquanto as cervejas comuns giram de 15 a 20.
Zanoni disse que, depois de Nova Iguaçu, a Heineken será
fabricada em Divinópolis (MG), a 120km desta capital, onde
estão as instalações da Kaiser Minas, São Paulo (Jacareine
Mogi-Mirim) e Porto Alegre. Essas novas fábricas não terão,
porém, seus projetos executados num prazo inferior a cinco anüá.
Depois, serão instaladas fábricas no Nordeste e Norte do pafsi"
Atualmente, a Região Metropolitana de Belo Horizonte comporta um mercado para até 60 mil dúzias/mês de cerveja Heineken. A Kaiser Minas está concluindo a expansão de sua fábrica
para 600 mil caixas de duas dúzias, onde estão sendo investidos
'-'¦'
USS 8 milhões, e elevará a capacidade da fábrica em 60%. ¦

Verbatim aposta na Argentina
Maurício Corrêa

?

Grupo Kaiser começa,
a fabricar Heineken 1
no Rio em novembro-

respondendo ao Código Penal, e requerem,
"Se fosse
foro
portanto, formação de júri.
federal, os juizes de entrância especial, apoiados na Lei Agrária, teriam mais poderes",
concordou, destacando, entretanto, que o anteprojeto enviado ao governo trata de temas,
como proteção da posse agrária, tutela da
propriedade rural e também questões que versem sobre •arrendamento, parceria, empreitada e comodatos rurais do trabalhador rural
autônomo e/ou eventual.
Embora com ação limitada à esfera estadual, o jurista acredita que a lei agrária vai
agilizar o processo de reforma agrária no país,
além de criar legislação para os crimes ambientais, pois o anteprojeto prevê, entre outras
questões, o zoneamento agroeconômico-ecológico de reservas extrativistas na Floresta
Amazônica, de uso exclusivo das populações
carentes. "O enquadramento dos crimes ambientais em lei específica, num momento em
que os problemas da Amazônia atraem a
atenção do mundo, representa um grande
avanço jurídico para o pais", assinala.
Alvarenga estima que existem atualmente
no pais cerca de 100 juristas com curso de
doutorado em Direito Agrário, habilitandoos, portanto, a legislar nas polêmicas questões
agrárias. "É um número pequeno, mas já é
alguma coisa", diz o jurista, acrescentando
que apenas duas universidades brasileiras oferecém este curso: a Universidade Federal de
Goiás e, ironicamente, a Universidade Federal do Pará, estado onde se concentra o maior
número de conflitos agrários do país.
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TELEX ELETRÔNICO "ESORIBA 2021"
Tipo de gravação: Direta de memória (não utiliza fita perfurada)
Operação: — Grava, recebe ou transmite ao mesmo tempo.
Visualização do texto: — Através do visor líquido.
Memória: — De até 100.000 caracteres.
Editor de textos: Imprime cartas, memorandos, mala direta, etc:
Interligados a computadores: Grava em disketes ou
envia mensagens ja gravadas.
• INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO • VENDA E ALUGUEL .

INSTALA ELET. REP.

Av. Brasil, 12.467 —Tel.: 270-7335/Telex: 2121 -036
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Cristina Calmou

Banco dará
atendimento
de 24 horas
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Investimentos na semana
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Cautela deve reger aplicações
Na semana passada, os mercados de risco
refletiram com precisão o quadro de incertezas e
medos que cercavam a economia. O ouro disparou, com uma alta de 23% em dois dias, e o dólar
foi atrás chegando a atingir NCzS 9,20, com as
ameaças de um novo choque na economia. O
governo, no entanto, conseguiu reverter, através
um conjunto de medidas, o clima de tensão. Duas
importantes medidas deram um tom mais tranqüilizador à economia: um acordo para reajuste
de preços abaixo da inflação e novas regras para
o funcionamento do mercado de ouro, de forma a
conter a especulação. Com isso o ouro caiu da
máxima de NCzS 113 para NCzS 96 o grama e o
dólar recuou de NCzS 9,20 para NCzS 8,50.
As novas regras estabelecidas para o mercado
de ouro, negociadas entre o governo e os presidentes das três bolsas de mercadorias do país
(BM&F, BMSP e BBF) deverão mudar, a partir
desta semana o perfil do mercado, que ameaçava
repetir os problemas verificados nas bolsas de
valores, com o Caso Nahas.
As medidas tornarão mais transparentes os

negócios em pregão e evitarao.movimentos excessivamente especulativos, como operação de
D-Zero (financiamento às fundidoras para compra de ouro no garimpo) e negócios diretos entre
dois clientes de uma mesma corretora sem apregoação em bolsa. As corretoras também não poderão ter carteira própria no mercado de opções
de ouro.
Com ó arrefecimento das cotações do ouro e
do dólar, que fecharam a semana cotados a NCzS
96 o grama e NCzS 8,50, as bolsas de valores
despontaram como o melhor investimento da
semana, com altas de 17,80% no Rio de Janeiro e
18,35% em São Paulo. As ações de primeira linha
tiveram bons desempenhos, em função de grande
procura por papéis de melhor liquidez e segurança. Paranapanema subiu 14,18%, cotada a NCzS
313 na sexta-feira; Vale do Rio Doce PP teve alta
de 15,26%, alcançando NCzS 35.500 e Petrobrás
PP valorizou 41,67%.
Cautela — A recomendação dos analistas de investimento para a semana de apenas
Liberati

Soraya de Alencar
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f Cartão pode
li ser armadilha
para usuário
BRASÍLIA — O cartão de crédito, até há
¦
'; pouco tempo um grande aliado do consumidor,
transformou-se, com a alta inflação, numa peri{ ffosâ" arma. Ao contrário do que a maioria dos
usuários sabe, os cartões cobram os chamados juros compostos nas compras parceladas, ou
íj seja, o consumidor paga juros sobre juros e, de
repente, pode se encontrar numa situação em que
; a dívida torna-se impagável. Isso pode ocorrer
com o usuário que fatura suas compras em duas
vezes, sem saber que está arcando com juros
altíssimos já na primeira parcela.
— Esta constatação
pode ser feita pelo advogado
Délio Cardoso da Silva, de Brasília. Em agosto,
ele optou por parcelar, no cartão, uma compra de
NCzS 3.051,00. Com isso, teria que pagar duas
prestações de NCzS 2.616,75. Ou seja, em duas
yezés, o advogado teria que desembolsar NCzS
5:233,50, praticamente o dobro do valor da compra. Indignado, Délio Cardoso — usuário de
cinco cartões de crédito — consultou a administradora do cartão utilizado, para conferir os números. Descobriu, através de um supervisor, que
as.prestações devidas tinham sido calculadas
com uma taxa de juros de 43%.
—As "facilidades" do
cartão haviam seduzido o
advogado ao ponto dele não aceitar o desconto
de 30% que a loja oferecia para pagamento com
cheque ou dinheiro, o que baixaria o preço
para NCzS 2.200,00. Ou seja. com o total pago
parcelado no cartão, Délio poderia ter comprado
o dobro dos produtos pelo preço à vista, sobrando ainda um bom troco.
Saída — Cardoso, decidiu, então, quitar os
NCzS 3.051,00, no dia do vencimento do cartão.
Teve, entretanto, uma surpresa: depois de feita a
Opção pelo parcelamento e o extrato emitido. o usuário não pode mudar a forma de pagamento. A esta imposição, no entanto, ele não~se
submeteu: rasgou o cartão, quitou os outros débjtos à vista e depositou o valor da discussão em
juízo. A questão, agora, será decidida pelo juiz da
2* -Vara Cível do Distrito Federal, que julgará a
ação de consignação de pagamento impetrada
pelo advogado.
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Em 90 bolsas
vão refletir
as mudanças
Sônia Araripe
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. SÃO PAULO — Viajar ao exterior consupiindo com cartão de crédito internacional emitido a partir do Brasil (American Express Gold),
apoio jurídico cm caso de acidente automobilistico, além de auxílio mecânico e assistência médica
em casos de emergência. Esses três serviços, que
aparentemente deveriam ser oferecidos por empresas de diferentes segmentos econômicos, podem- ser encontrados agora em uma única instituição. O Bamerindus, uma das principais
instituições financeiras do pais, lançou o seu Banco Individual, que manterá uma mesa de atendiinento 24 horas por dia para solucionar qualquer
problema do cliente em qualquer dia da semana,
incluindo sábados, domingos e feriados.
, p cliente do Bamerindus Individual terá direilo a.um cartão de crédito American Express Gold
(que permite a sua utilização no exterior até o
limite de USS 4 mil e pagamento no Brasil,
posteriormente, em cruzados novos) e a uma
mesa de atendimento geral. Além de investimentos ou retiradas de dinheiro, que podem ser entregues na residência do cliente, bastando um telefonema, essa mesa de serviços abrangerá um
amplo leque de possibilidades. Será uma espécie
üe auxílio geral para qualquer apuro.
Por exemplo, o cliente do Bamerindus Individua| está passeando com seu automóvel no final
de semana e sofre uma colisão. Através de um
jelefonema â mesa de atendimento Bamerindus, esse cliente poderá dispor de um advogado
para lhe prestar todo o apoio necessário e mais
um socorro mecânico, caso seja preciso. Essa
estrutora criada pelo Bamerindus para serviço
classe A aos seus clientes segue linha de atuação
de outros bancos atuantes no país, principalmente os estrangeiros.
i_-"Como lançamos nosso Bamerindus Individual depois desses bancos estrangeiros, temos que
oferecer um serviço melhor", afirma o diretor de
Produtos do Bamerindus, José Luiz Mugiatti.
'.'Assim, idealizamos
manter a mesa para servir
ao cliente 24 horas por dia, para entregar-lhe
cheques, dinheiro ou depósitos na sua casa". Outra inovação da mesa do Bamerindus é uma
ligação on-line com os terminais de computador
dás principais Bolsas de Valores do mundo, em
Chicago e Nova Iorque. De acordo com as pespisas do Bamerindus, há 6.000 clientes potenciais no mercado brasileiro para se servir desse
serviço especializado.
»•;;Outro estímulo para o cliente ingressar na
categoria Individual do Bamerindus será o acesso
automático ao cartão internacional American Expréss. Já há 150 cartões internacionais sendo
utilizados nessa primeira fase de lançamento. Pafaquem for portador desse cartão, haverá ainda
um tratamento diferenciado em suas viagens
âo Exterior.
¦
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Oscilação dos juros confunde
Taxas
podem enganar
in vestidor indeciso
e mal-informado
Joyce Jane
investidor indeciso e pouco informado
O está sofrendo com as oscilações bruscas
nos preços e nos juros. Quem foi ao banco na
segunda-feira, por exemplo, ficou sabendo
que a taxa do Certificado de Depósito Bancario (CDB) estava em 12.000% ao ano. Se ele
não comprou e deixou para fazer o investimento na quinta-feira, viu a taxa despencar
para 7.300%. Mas, por incrível que pareça,
nesse mercado, 7.3t)0% às vezes pode ser
maior do que 12.000%. Na semana passada,
por exemplo, era e muita gente não quis acreditar, achando que o papel tinha caído.
Uma situação como esta mostra que o
mercado financeiro não é coisa para amador,
principalmente com essas taxas flutuantes e
dependentes de tantos fatores que mudam a
aparências de tudo. O que aconteceu na segunda-feira é que o CDB prefixado de 30 dias
eqüivalia naquela data de emissão a um periodo de 21 dias úteis, ou seja-, a taxa tinha que
ser alta o suficiente para compensar a saida do
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investidor da aplicação do overnight. Os
12.000% eqüivaliam a 57,63%. no over.
Taxa enganosa — Já o CDB de quinta-feira englobava apenas 20 dias úteis. Ou
seja, a taxa podia ser menor porque o investidor que ficasse no over ganharia um dia a
menos de remuneração. O resgate do CDB se
daria em 32 dias. O resultado é que essa taxa
de 7.300% ao ano embutia uma taxa de over
mensal de 57.94%, bem maior do que os
57,63% garantidos pelo CDB da segunda-feira. E como se o investidor que comprou o
CDB da quinta tivesse feito uma aplicação de
over com taxa constante de 57,94% ao mês,
•enquanto no caso anterior sua taxa de over
seria menor. Se os dois papéis fossem emitidos
nas mesmas condições, o CDB de 12.000%
eqüivaleria, na verdade, a um papel com taxa
de 7.103% ao ano.
Mas, mesmo sabendo fazer todas as contas, comprar um CDB prefixado de 30 dias é
um risco grande. Trata-se de uma aposta no
futuro, em que o investidor que adquiriu o
papel torce com todas as forças para a taxa de
juros ou a inflação não subirem, a fim de que
ele ganhe com sua aplicação. Caso contrário,
a perda com esses títulos pode ser muito
elevada. Como a tendência do IPC é subir, é
preciso pensar duas vezes para avaliar o risco
de comprar um papel que não é indexado à
inflação.
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quatro dias úteis é de cautela e muita calma, já
que os mercados estão registrando oscilações
muito acentuadas, em decorrências de indicadores de inflação, de juros reais e das pesquisas
eleitorais.. O ideal e procurar a segurança de
investimentos de renda fixa, como os fundos de
curto prazo ou mesmo a poupança, ações de
empresas com boas perspectivas e caso as cotações do ouro e do dólar não apresentem muita
oscilação destinar uma parte do dinheiro para
esses ativos também é indicado.
Os investidores devem montar uma carteira
diversificada e procurar mantê-la até depois das
eleições, quando então um novo cenário deverá
ficar definido, permitindo então traçar uma nova
estratégia de aplicação. Hoje, com o cenário conturbado e muita especulação no mercado de dólar
e ouro, não é recomendado a centralização dos
investimentos em um único ativo: no over, pelo
risco de perda perante à inflação; nas bolsas,
ouro e dólar por serem de risco e portanto de
renda variável; e na poupança pela limitação dos
30 dias, apesar de garantir um juro real de 0,5%.

Casa própria
terá reajuste
extra de 25,6%
Os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) com contratos regidos pelo Piano de Equivalência Salarial terão, a partir desse
mês, as prestações da casa própria reajustadas
incluindo a diferença entre o IPC (70,28%) e o
INPC (35,48%) de janeiro, ou seja, 25,68%.
Portanto, pelos cálculos da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, quem teve dissídio coletivo em agosto, a
prestação aumentou 186,73% — a ser paga um
ou dois meses após o aumento salarial, dependendo do contrato.
A Abecip está cumprindo a Resolução 1.368,
de 30 de julho de 1987, que permite aplicar
sobre a prestação do mutuário o dissídio da
categoria, descontando as antecipações já incorporadas. Por isso mesmo, o mutuário que tem
data-base em agosto pagará prestação reajustada em 186,73%. Esse índice foi baseado na
inflação acumulada de agosto de 88 a julho de
89 — de 1.004,54% —. acrescida de 3% de
produtividade e descontadas as antecipações
que alcançaram 296,77%. Na verdade, a Abecip
está considerando que todos as categorias profissionais com dissídio de julho para cá estão
tendo a diferença entre o IPC e o INPC incorporadas aos salários.
De qualquer forma, a partir de outubro,
todos os mutuários com data-base entre janeiro
e agosto terão o percentual de 25.68% incorporado à prestação. Entretanto, a Resolução 1.368
do Banco Central garante ao mutuário o direito
de ter sua prestação rebaixada ou até mesmo a
devolução do dinheiro pago a mais, se a categoria não tiver recebido o IPC total de janeiro.
Para tanto, ele terá que fazer essa comprovação
junto ao seu agente financeiro.
A cobrança da diferença relativa à inflação
de janeiro fica a critério de cada agente financeiro. seguindo sempre as regras do contrato de
financiamento. A Caixa Econômica Federal,
por exemplo, maior agente do Sistema Financeiro de Habitação — com 1,2 milhão de mutuários — ainda não resolveu quando vai incorporar ás prestações os 25,68% correspondentes
à diferença.
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As mudanças na economia, que certamente
ocorrerão no próximo governo, independente da
linha de atuação do novo presidente, irão influenciar diretamente o desempenho das empresas abertas e, conseqüentemente, das bolsas de
valores. Dois conceituados analistas de investimentos esperam para o próximo governo uma
atenção especial para setores estratégicos, que
se não forem olhados com mais cuidado poderão
colocar em xeque todo o plano econômico.
Agricultura — "Energia elétrica e agricultura
serão áreas essenciais", acredita Lúcio de Toledo
Malta, gerente técnico da corretora Cotibra. O
diretor de investimentos da corretora PNC, Carlos Antônio Magalhães, concorda. "Independente de que postura ideológica tenha o novo presidente, estes setores terão que receber investimentos urgentes", prevê.
Magalhães observa que as propagandas eleitorais mostram a preocupação dos candidatos
com o desenvolvimento da agricultura e de outras
atividades diretamente ligadas ao mercado interno. "Será um período que as empresas exportadoras ficarão em segundo plano", acredita. Malta
espera que as exportadoras continuem vendendo;
bastante, principalmente porque o país precisará
da receita gerada.
,„¦
Os dois apostam principalmente em empresas
que fomecenvequipamentos para o setor elétrico.
Ações da Inepar, Pirelli, Sade e Inbrac são algumas das recomendadas como boas alternativas
de investimento para o médio a longo prazo. "A
hora de comprar é agora", ensina Magalhães.
Construção — Outro setor que os dois
especialistas recomendam é o de fertilizantes e
implementos agrícolas. Neste caso sugerem empresas como a Fertisul, a Adubos Trevo e á"
Mannah. Das fabricantes de equipamentos agrícolas são lembradas a Maxion {holding da Massey Perkins), Agrale e Lark.
Companhias dos setores siderúrgico e deconstrução civil também deverão merecer desta-.,
que no novo governo. O gerente técnico da Cotibra lembra que vários candidatos, como Ulysse:
Guimarães, do PMDB, Ulisses Guimarães, estar
falando muito na construção de casas populares"
"Empresas
como Brasilit, Eternit e Cimento ItáX,
sairão beneficiadas", espera.
Magalhães aposta ainda no setor de alimen-.
tos. Ele sugere principalmente as ações de empre^
sas fabricantes de frangos, como a Avipal, Frangosul, Perdigão e Sadia Concórdia. Lúcio Malta;
acha que neste caso a questão é outra. O crescimento das vendas está acontecendo por conta da"
queda no consumo de carne e a troca para fran-"
go.

Analistas só
indicam ações
com liquidez
Nos dias de dúvida por que passa a economia
brasileira, para aplicar o dinheiro não basta ana,lisar a rentabilidade das aplicações financeiras. É
fundamental estar com os recursos em um investimento com liquidez imediata, ou seja, que se
possa sair dele rapidamente e ir para outros
ativos no momento em que o cenário econômico
der sinais de bruscas mudanças. Por isso, a compra de ações precisa ser vista também por essa
ótica.
Fernando Viana, diretor da Corretora Open,.
ensina que uma boa ação é aquela que promete,
bons lucros, mas também garante a venda ime~,
diata no caso de se querer aplicar em outra"
coisa. "Não adianta nesse momento ter uma açãode terceira linha, que promete ganhos fantásticos '
mas que não se consegue vendê-la rapidamen-'
te", explica.
i Ele diz que em casos de ações de baixa liquidez é necessário esperar até uma semana para se
consguir vender o papel sem provocar a baixa de
seus preços. "Nesse caso, vender rápido eqüivale
a reduzir os ganhos, o que nâo è recomendável."
Fernando Viana aconselha então a compra de
ações de primeira linha, que tem comprador a
toda hora nas Bolsas de Valores. Como exemplo,
ele cita as ações da Vale do Rio Doce, Petrobrás e
Sharp, que oferecem bons ganhos e são de liquidez imediata. Isso significa que o investidor normalmente consegue vender os papéis no mesmo dia em que a ordem de venda é dada
à corretora.
Ele não é o único a pensar dessa forma. Tanto
assim que as bolsas de valores voltaram a concentrar seus negócios nas ações blué-bhips, que antes eram muito usadas para grandes especulações
nos mercados de risco de ações.
A exigência de liquidez imediata se choca com'
a a idéia de investimentos em ações, quando
normalmente o que se recomenda è o retorno a
longo prazo, já que se trata de um mercado de
risco. Acontece que a economia brasileira vive
dias anormais, onde momentos de pânico por
uma possível hiperinflação se alternam com outros de calmaria. Nesse caso, o importante é
"ter liquidez",
diz Fernando Viana, para poder se
posicionar a cada movimento abrupto da economia.
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Aplicar em arte
requer talento
e informação
Eduardo Alves
Quem está pensando em se proteger da inflação investindo em objetos de arte deve aprender
algumas regras básicas antes de entrar neste
mercado. Para o aplicador — ao contrário de
um amante das artes —, a plasticidade das
obras não pode se sobrepor a questões-chave
como liquidez e prazo de maturação do investimento. Ou seja, é mais importante conhecer a
raridade da peça e saber quanto tempo levará
até que possa ser vendida com lucro do que
gostar do estilo da obra.
O primeiro passo a ser dado por quem deseja
fazer bom investimento é realizar uma boa compra. Pagar além do preço pode matar a rentabilidade. Nas galerias de arte, os objetos antigos
são vendidos, em geral, pelos preços finais. Para
revendê-los com lucro, é preciso esperar muito
tempo. As galerias são uma opção vantajosa
para aqueles que desejam aplicar em quadros de
pintores novos. Nos lançamentos, as telas são
vendidas mais baratas, e conseguir um desconto
ou parcelar o pagamento não é difícil.
- Um tabu
que deve ser deixado de lado é a
discriminação contra as peças de menor valor.
As vezes, a obra mais barata valoriza mais do
que uma raridade. Quem comprou um quadro
de Eliseu Visconti em 1979, por exemplo, poderia ter adquirido, com o mesmo montante, 10
telas do pintor Iberê Camargo. Acontece que,

j 1 A diferença entre a colação do dólar
oficial c ii do mercado paralelo de
câmbio chegou a bater 124% na quarta-feira
da semana passada, dia de intensos boatos,
decorrentes do medo de um descontrole inllacionário e do acordo feito entre governo e
empresários para conter os preços em 90%
da inflação. Na sexta-feira, com o anúncio de medidas para conter a especulação
com ouro, as cotações do metal e do dólar
despencaram. O ágio recuou para 108%.
nos últimos dez anos, os quadro de Iberê valorizaram muito mais do que as telas de Visconti.
Este tipo de preconceito também acontece
no mercado de tapetes orientais. A maioria
acredita que apenas as peças excepcionais têm
valorização garantida e liquidez imediata. No
entanto, muitas vezes outros fatores, como a
clareza das cores, a originalidade dos desenhos
ou as medidas, contam mais, na hora de vender
um tapete com lucro, do que apenas o fator
raridade.
Para comprar objetos antigos, ós leilões de
arte podem ser um bom caminho. Quem quiser
entrar neste negócio e arrematar peças para
investir tem que chegar no leilão já sabendo
quanto pagará por cada lote. Para isso, é importante ir á exposição e examinar bem cada peça.
Os tapetes merecem mais atenção, pois podem
estar remendados, cortados ou até mesmo pintados. Para os menos experientes, o ideal é pedir
ajuda a alguém que entenda do mercado.
É bom saber que muitas peças têm valor,
mesmo apresentando restaurações. Não é inteligente descartar a compra de um vaso de pasta
de vidro assinado por Emilé Gallé simplesmente
porque teve uma base trocada ou está com as
bordas relapidadas. Para o aplicador, é importante estar a par do que é mais procurado no
momento pelos colecionadores. Entre as pratarias, o que está na moda são os modelos menos
rebuscados e com marcas do prateiro. Os relógios mais procurados são os de pulso, que mostram as fases da lua. Em matéria de aparelhos
de jantar, as porcelanas francesas fabricadas
por Limoges, com mais de 40 anos. Na relação
das telas, os quadros acadêmicos com paisagens
do Rio de Janeiro, os impressionistas e a pintura dos anos 50 têm apresentado liquidez quase
imediata. Por outro lado, entre as jóias, só as
antigas são uma boa aplicação.
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Ibovespa

O índice Bovespa, composto pelas principais ações negociados na Bolsa de São
Paulo, fechou a semana com alta de 18,35%,
alcançando 26.681 pontos. As ações de primeira linha, com Vale do Rio Doce, Paranápanema e Petrobrás estão tendo uma procura
muito acentuada por parte de investidores
interessados cm manter aplicações cm ativos
reais e com boa liquidez. Com as restrições
aos negócios com ouro, o mercado deve
manterá tendência de alta.
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O que eles fazem com o dinheiro / Richardsoxi Valle

Um 'xeque' que faz do trabalho o seu oásis
Ele acha aplicações uma
ficção e investe tudo
nos postos Itaipava
Iuri Toíti
contrário dos marajás — com salários
Ao astronômicos conseguidos sem o menor
esforço — o xeque brasileiro vai procurando
trabalho para cada vez mais expandir seus braços nos mais variados mercados. Esse xeque
chama-se Richardson Valle, 42 anos, acionista
majoritário da rede de postos de combustíveis
Itaipava, com 52 pontos de venda espalhados
pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. São
28 milhões de litros de gasolina, álcool e diesel
um
jorrando das bombas, que proporcionam"Mesfaturamento de USS 10 milhões mensais.
mo ganhando muito dinheiro, aplico tudo no
crescimento da empresa", revela.
Trabalhando nos postos Itaipava desde os'
18 anos, Richardson foi comprando aos poucos
as participações dos seus sócios até obter os
52% do capital votante da empresa, fundada
em 1949. E, no comando da rede, foi responsavel por muitas modernizações que o setor sofreu
"A
minha paixão pela atividade me
desde 1963.
fez ver que era necessário introduzir certas modificações", afirma Valle.
Inovações — Entre as modificações'de
Richardson, formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC), especializado em marketing, está o pioneirismo de colocar à venda nos
postos um serviço de atendimento aos seus
consumidores. Primeiro, foi a Coca-Cola, em

1964, c, no início da década de 70, preconizava
o uso da camisinha. Os postos da Rua Cupertino Durão, no Leblon, e o da Jardim Botânico,
vendiam preservativos para quem ia namorar
na Barra da Tijuca. Recentemente ele colocou
quiosques da rede Prodisc para a venda de
discos durante as 24 horas. Nesse meio, ele
vendeu desde pizza até produtos congelados.
Além de aceitar cartão de crédito na venda de
combustível — depois proibido pelo governo.
"O
pessoal do setor espera que eu descubra umnovo produto para atrair o público e introduzem nos seus postos", comenta o xeque brasileiro.
Mas a luta que mais orgulho proporcionou a
Valle foi ganhar na Justiça uma liminar contra
o governo, em 1987, que permitia o funcionamento dos postos durante as 24 horas do dia.
"Foi
uma luta em defesa do livre mercado, pois
o único que sabe qual deve ser o horário de
funcionamento do seu estabelecimento é o empresário", diz Richardson. Hoje, segundo ele,
muitos empresários do setor — com 22 mil
postos espalhados pelo Brasil —, que eram
contra a sua idéia, estão trabalhando dia e
noite.
Investimentos — O empresário não
sente a mínima atração pelo mercado financeiro. "Tudo não passa de uma ficção. Ninguém
ganha da inflação, pois o que se ganha hoje não
vale nada amanhã", comenta Valle. Por conta
dessa crença em aplicar no mercado produtivo,
o empresário está investindo USS 1 milhão na
administração de 3.023 vagas de estacionamento na Zona Sul carioca.
Para fugir um pouco do mercado produtivo,
o maior investimento de Valle é nas obras de

.

arte. Nos postos da Lagoa e da Barra da Tijuca, .
ele promove exposições de vários artistas, desde'
novos talentos até os já consagrados, como "
Juarez Machado. "Quem investe em arte só""
com intenção de ganhar dinheiro pode perder'".'
tudo. O melhor é investir nas obras de artes queT ""
antes de tudo, proporcionem prazer. Com q"'1
tempo, elas irão alcançar o seu preço", aconse-'','
lha.

,'¦"'.

Rentabilidade dos fundos
369.818,4

Mútuos de Ações
IICiS
AKa-Unibanco
América do Sul Ações
Aymoré Açòes
Aymorè-CPA
Bamerindus Ações
Onncocidado
Bandeiranles Ações
Banespa Ações
Baneslado Ações
Banorleações
Banquelroz
Banrisul CAB
Banrisul FAB
BB Ações Ouro
BBM — B.Bahia
BCA Banerj
BCN Barclays Ações
BESC Ações
BFB
BMC Ações
BMD
BMG Ações
BNL Ações
Boavisla CSA
Boavista FBA (05)
Boston Sodril
Boano Ações
Bozano Carteira
Bradesco Ações
BRB Ações
CCF-Ações
Chase Fleu Par
Citibank
City
Credibanco FBI
Creilircal
Creliaul Blue Chip
Creliaul Mui Ações
Creliaul Múltipla
Cielisul|Ex-157)
Crncinco Unibanco
C,TJn1»ç6M(02)
Delipieve-lnveatidel
Dibran
Dl8 Ações
Digibanco
Econômica
Elite
Equipa Ações
Estructura
Europeu—Euioacões
Fan Nacional
Fiat
Fidop
Finasa
Fininvest Açòes
F.M.A.C.M.
Garantia
Geral do Comércio
Geraldo Corria

gjjj&jjBj
Incisa
108
§BCapital Mamei
Itauações
Uovda
W 8 Plus
Mercantil do Brasil
Meridional Açòes
Mesblinveste
Misisi
Monlrealbank
MoWrMltwtk Aç6«
Multrolic
Multplic 751
Nacional Ações
NoretienCNA(M)
Orosoa Ações
Paulo Wtllemsens
Piilamvest Ações
Pilíimvest Condomínio

23.921.156,0
39.253 091,0
4.110.494,3
340.142.3
128.377.510,0

Pri mus
Valor R«nt*b.R*nts_
d* cota Aram. Aeum.
NCzf Nomos Mo ano
X
1,356196
63,06 466,63
0,650030
38,27 657,06
0,101514
48,81 463,91
0,171150
25,22 190,68
0,891660
41,44 657,64

506.682,9

0,967993

44,94

606.07

31.459.397,4
33.938.688.2

0,528153
0,293484

39,36
51,66

790,06
487,95

4.437.865,5

0,091862

50,32

764,87

157.711,4
14.477.013,0
126.182,5
18.599.408,9
4.170.679,7
274.114.530,1
4.495.183,2
64.406.635,9
21.462.401,2
5.666.591,3

2,926381
0,093380
0,139331
1.666220
0,936160
3,355121
1,486000
0,024000
0,328770
0,177370

50,14
39,36
34,21
38,89
38,89
49.75
43,57
48,15
45,85
49,96

547,6
519,19
566,31
622,83
594.69
620.64
581,78
707,24
669,31
713,68

34.258.561,5

4,240970

47,05

775,55

454.672,1
2.722.958,0
1.123.151,0
79.402.314,0
18.366.496,5
17.767.119,6
16.917.304,9
14,635.522,9
17.603.467,4
1.161.171.058,5

2,5302331
0,305190
0,223060
16,536882
2,468089
0,389986
2,398730
2,467256
0,530933
2.231430

45,69
44,69
36,59
45,61
46,41
35,81
48,61
42,03
38,12
43,04

616,48
569.07
499,84
660,80
691.20
573,94
521,43
751.90
676,91
687,24

546.837,6

26,727000

40,03

478.03

1.242.558,0
83.390.619,9
32.522.778,9
365824,9

86,777100
11,372119
0,081504
71.939000

51,59
51,49
48,91
27.56

726,46
794,49
573,09
647,88

40.599.306,4

0.2993O4

46,01

7O0.5O

8.945.735,5
9.966.904,9
16.472.170,1
12.106.591,9
25.482.228,8

0,056732
0,028728
0,059975
0,460113
0,515858

43,93
40,73
41,04
43,57
40,98

515,18
551,92
562.77
571,12
565,97

258.049.849,0

0,622690
0,265136

62,26
39,75

644,13

17.303.866,0

2.802564,0
156.726.8
93.556,7
1.829.256,1
47.021.530.5

1,302000
1,832040
0,084323

494,92
447,98
437,40
305.51
548,00

728,56

0.087785

56,49
34,50
46,39
45.42
35,87

3.457.559,3

0,006175

49.33

668,09

416.420,1
6,3
1.980.844,3
100.832.625,7

249,298600
126,170000.
22,126783
0,838637

56.02
33,16
39,58
39,14

780.82
51837
646,30
532,66

463.190,4

0.220776

42,44

3.038 977,3
84.730.000,0
1.066.208,2
27.936.770.7

0,007489
1,790538
0,149073
0.309861

43.60
44,92
40,10
51.42

6.257.880,3

6,400900

6.562.0402

1.8

47,76
42.24

665.58
615.59

165.226,6

32,496530

44.86

545,90
696.83
417.67
597,80
714.48

ND

ND

ND

ND

73.263.5

531,549730

44.06

586,47

661.353,8
332.7502
614.770.6
461.554.241,0
46.700.465.0
4.643.437.9

22,178112
13.387812
124,334294
2JS37947
1.926217
2„786t

31.06
49.94
40.68
37,86
48.13
46,88

752.61
508.86
635.04
622.21
597.84
580.12

663465,3

0087500

40,45

655.51

31.684 430,0

02835O0
'

39,52

621,12

40.36

675.37

62.536.660.9

0,547621

1.914.582.8
658.516.9
2.430073,2
9300.474.8

57.343000
9.333700
4,619180
0.416212

31.22
36,71
48.44
46.96

572,44
397,89
66609
808.11

I5_5.047,9

8.781926

46.27

731.82

19.167.644,7
18889.394,1

2Ü223154
494.069437

41.24
43.90

638.05
586,31

.1 20,196449

48.54

594.42

46,63
46.42
23.65

725.11
706.21

278.203.6

0.261000
0.652211
0,024538

30266012.6

3,073200

43,95

621.93

Í.I44.75U

D.192600

48,91

809,31

22277.212.3
1.632.654J)

532.27

9.670.294.9.
82.170.9
259,602.295,7
16.984.919.4
14.283.026,6
243.589,1
93453,0
15.826.490,8
1.722064,5
3.064.696,5

Realinvesl
Acalmais
Ri!20
Rural
Saíra Açtes
Schanin Cnry-FASC
Seguridade
Siblsa
331.826.2
Sistema
1.466.538.8
Sogeral
219.969.4
Soura Barros
1.174.581,2
Sudameria AçÒcs
28.136.892,4
Tendência
6.622.517.9
Unibanco
13.584.469,0
Zaluski
514.111,0
Total
3.953.932.093.6
ND: Não disponível
01) Incorporados pelo Fundo Bradesco
02) Ex-lochpc Ações
03) Ex-Fidosa NMB Bank
04) Ex-Noroeste CNA
05) Ex-Boavista Ações

0.119196
149,442400
1,111040
0,662570
0,820190
0.498374
0,095258
0.343432
19,974250
0,159373

ND
35.62
35,80
39,25
42,64
48,22
34,65
41,73
43.17
38,91
41,90

0.178123

835.72
611,41
600.37
687.38
665,16
661,34
473.54
194,91
668,58
687.2
763.39

2,242659

46,96

601.35

2,633410
232.906900
24,544484
8,669560

42,02
47.47
46,48
49,64

738,02
NO
662,34
832,63

347,154722

61,05

778,20

0,499545
300,323910

57,78
38,80

569.40
677.33

Malone 3.114.822,1 0,020566 37.35 326,85
Meridional
6.793.664,6 0.046465 37,58 S3SM
Mesblalix 9.712.971,6 26,056000 37,02 552,00
Monlrealbank Condominio
11924 008.6 13,981640 38.22 483.17
Mulliplic
3.395.633,8 5,734110 39,35 529,32
Norlix Noroeste |04)
54,737.136,1 35,492400 37,63 501,05
Qmega 10.678.049,0 12,583349 36,97 505,01
Open 118.212,5 10,502978 35,72 463.06
Paulo Willomsens
199.869,7 0,931203 40,19 516712
Pillainveal
4.389.494,3 0,464189 37.48 462J95
Prime Prelix
265.768,7 81,972000 26,98 493Í29
Primus 66.700,3 226,039600 37,38 454,91
Progresso do Brasil (06)
1606.051,0 1,825221 37,35 82^52
Renda Real
136.978.612,9 2,857340 38,00 457ÜT
Rural
1.369.468,4 0,560527 37.70 482,31
Satra Renda Fixa
477.931.050,5 0,082161 37,48 54BJ45
Souza Barros
388,923,7 0,014883 36,98 46965
Sudamerls
63.578.346,7 3,560740 38,43 527J44
Theca
ND ND ND ND
Unibanco
86.605.052.0 0.362096 37,92 570,17
Total
4.052.771.517.9
ND: Nâo Disponível
"BRADESCO"
(01) Incorporado pelo Fundo
(02) Inicio Atividades: 02/05/89
(03) Ex-Boavisla Corporate
(04) Ex-Noroeste FNI
(05) Ex-lochpe
(06) Inicio de atividades: 01/08/89

Mútuos de Renda Fixa
;

Potrlm. Valor Rotitíb. Re ntsb.
liquido d* cota Aeum. Aeum.
NCzt NOS No mes No mo

%
99.490.001,5 0,544520 37,63 492,61
270.857,9 9,286530 33,57 406,52•'

América do Sul
ARBI-Palrimõnio
Aymoré
2.861.767,0 0,705232 36,94 365,71
;
Bamerindus
33.586.976,7 0,516610 37,96 572,62,
¦'
Bancocidade
9.516.971,8 3,903052 37,47 536,03'
Bandeirantes
3.949.112,4 0,601311 37,32 48U5
!
Banespa
313.079.416.9 0,216263 38,33 536,19
!
Banestado
2.736.280,2 0,029828 37,12 508,09
|
Banostes
7.751.059,2 3,679732 36,10 522,45i
Bank oi Boston
239.410.523,5 0,479874 37.59 552.19i
Banortinvest
8.880.157,6 0,088699 37,16 531,68i
Banquelroz
137.565,6 0,392185 37,97 514,38i
Banrisul CBRF
271.001.028,9 0,401450 37,60 559,27
BB-Ourolix
157.839.360.1 1,950256 37,62 531,75
•
BCN Barclays Pro renda
7,992,261,5 0,408350 36,53 49Õ97
BFB 241.610.404,9 1,672151 38,04 565,69'.
BMD
3.818.877,8 35,075440 37,40 550,93
BMG
86.887,0 0,605591 30,35 460,23
BNL Renda Fixa
7.875.660,8 0,418627 36,81 468,23
Boavisla CzS
19.688.701,2 0,055196 37,73 498,55
Boavista Individual (03)
7.826.608,61.424,537956 37,56 448,09
Bostonbank Sênior
50.638.830,5 18,434977 37,38 545,24
Bozano Condomínio
13,566.685,2 0,185043 36,76 45ÕÜ9
Bradesco
160.257.592,2 25,925490 37,59 503,23
BRB
18,220.512,0 35,057000 37,48 447,78
CCF-Renda Fixa
197.674,805,6 57,321200 38,14 523,93
Chasolnvest
128.248.647,2 36,138152 37,56 534,84
Cin Nacional
120.971.038,6 0.181760 38,08 560,92
Citibank
264.430.426.2 0,306900 37,57 536.67
Cilinvesl
109.672.413.6 0,335662 37,53 443.91
Conta BMC
1.570.077,7 0,308225 37,30 424.97
Conta Unibanco (05)
7.260.246,0 0.250503 37,55 535.04
Credibanco
4.706.511,1 0,077627 37,03 474,07
Crelisul Maxi R. Fixa
20.464.898.2 0.032959 36.91 456Ü8
CSC-7
107.775.009,6 21,970687 37,79 419,10
DelapioveCidel
4.852.808,0 0,733172 37,55 4-2868
Dibens F.F. (02)
97.117,7 3,203788 36,72 220.38
0'bran
2.965.876,6 5,493740 38,15 570,34
340.562,2 1,028596 36,17 ND
5iS!
Digibanco 491.242,1 2,580436 35,33 544,60
Eldorado 384.412,0 0,014159 37,02 521,60
Estructura
287.433,4 77,680000 35,38 497^57
Europeu -Eurocap 4.526.049,0 17,585384 38.02 555,80
21.640.700,7 0.616120 37,60 549^00
EÜ
~~_ ~:
FIC Bradesco (01)
Fidep-Renda Fixa 64.119,5 0,208714 25.32 438,76
finasa 51.441.000.0 0,120106 37.56 531.61
Fininvest CTAe Renda
15.070,654.9 3.233927 37.73 43578
4.238.228.7 0,107800 38,74 562.68
j[5 Banerj
Flexinvesl
16.613.102,8 0.285248 37.26 505.15
Gerallix
21.667.928,1 0.894092 37,91 506.06
HKB
94 952.5 973,073170 36,86 439,10
HM
4011.568.5 32.216853 37,86 437.78
Invest-Ronda
ND ND ND ND
<OB
718.960.9 336.535710 38,11 543.29
IlauMoneyMarkel
280661.893
0.349274 37.40 5ÕÃ61
UoydB
107.566.907.8 7.880662 37.90 552.00
Maglrano
5.891.977,5 14.092065 50,60 585.21

Aplicações de Curto Prazo
Pstrim.

'

Valor
Bcntsb. flentab,
UquMo dacota Aeum. Aeum.
H&S NOS Ho~_ Nesno

%

ABC- Roma Port. (12) 931.417,3 1,370540 37,05 37,05
América do Sul ao Port 636150.059.9 0J92650 35,65 489.03
Arbl ao Portador 4,529.283,3 0,769490 35,74 40334
Aymoré 75.096.355,8 117.299120 36.38 49890
Bamerindus 1.572.615.192,8 0,324940 36.32 521,40
Bancocidade 413.513.194,1 3.025677 36,02 489,00
Bancounlon 24496.297,8 9,707483 35,95 49926
Bandeiranles 128.511,128,8 0,311281 35,94 49376
Baner) 156,497.923,3 4,170500 35.89 507.76
Banespa ao Portador 680082.029,8 0,266902 36.21 508.32
Banestado 106.952.439,2 0,292041 35.91 499.86
Baneslos 97,078.881,9 0,106735 36.02 504,73
Banlort(H) 105.041.960,2 10,783936 37.56 55533
Bank oi Boston
338702049.5 0.186755 35.95 4?393
Banorte Renda Rápida 244.119.761,0 2072.168230 36,36 50656
Banquelroz 12.747.003,6 0.294258 36.11 50342
Banrisul 230.575.740,8 0,073960 35.98 508,25
BB Conta Curo 1391.123863.4 1,120334 35,94 50413
BCN Barclays 1.046.442.104,8 32.773540 35.97 501,77
8EG 57.541693.3 86,163200 35,96 610,94
Bcmge ao Portador 490.660.314,4 186,070617 3633 5375Í
BÊSC 31.066.688.4 0.029435 EiÕ 51692
BFB 1.163016.373,0 2.83)639 36.07 496,56
BIC-Max 226828.226,0 0,111571 36,80 535JÕ
BMD 103.843.650.6 54,491690 36,18 5009
BMG 87.016.204.4 45.226534 36.12 -48516
BNl Curto Prazo 21824.349.5 25,538802 36.01 499,20
Boavista ao Portador 194377 296.7 306.763448 35.71 4973
Bosionoank-Special (021 44433.734.4 45,412349 35.96 354,12
Bozano, Simonsen 296914891.0 0311257 35.97 49662
Bradesco 1.448.740.656.6 279.928360 36,10 4990Q
Brasília Portador (18) 6096322.4 142.440000 35,59 4244
CCFFixInvest
122.270448,6 309,364900 36.00 4763T
Cnase Supereavings 514.768833.8 205.222118 35.83 491.11
Citibank 1.377 544.856.9 288,128006 35.99 486,92
Consell de Curto Prazo 95.650,1 5,773162 37^6 5)295
Conta Numerada BMC 235.600213,6 3,007523 36.02 49926
Corta Secreta Bancesa 81558.009,8 0025179 36,62 520.19
Credibanco ao Portador 36 704944,6 29,357036 36,91 47816
Credireai (15)
5.227.045,6 0,119095 19,10 I91Õ
Crelisul ao Portador 380066.661.1 31.113118 35,60 477.66
Delapieve Flexidol 4178250.7 0.475134 35.89 50182
Dibens Portador (10J 56.373.5 1,706106 36.24 7ÕÍiT
Pg 2,309.211637.776.420000 35.32 51415
Digibanco 20.666.510.7 0,079344 35.93 516.93
Divalpar(04) 184976.9 3.004465 35.63 200.45
DelHey
110541752.3 5.M3249 35.93 494*32
Econômico Portador 344196462.5 119109700 36.34 62ftl9
Eli» 5219637 26.505810 35.85 51226
Europeu—Eurocash 44.734117,5 21,219572 36.52 494.62'
FenioalOS) 6.594175,8 23.73264? 35.94 13733
Fiat 56654.228.2 94.739100 36.01 504,53
Finasa 574543000,0 28.784215 3590 49Õ57
Fininvest Portador 19037747.7 9.559488 36.65 505.08
Fundo de Curto Prazo |07| 3505115.0 30.616311 36,50 50419
Fundo Primus de C. Prazo (14) 62497,5 65.267720 30.54 30,54
Fundo Santos so Port. |13) 93.177.9 1,172420 17J4 17 ,24
Garantia 3858.2482 2*3,995885 36.17 502,52
Geral do Conv 30 Port 194559797.2 0.099495 3614 495.81
GeraldoCorràa 12.167164.1 10.115700 36.15 49134
GrSõ
2 761.494
53 302810 3586" SEÕ7
IOB 1.274.089,5 40736666 35_. 504.60

Itamarali 35.140227.6 6,063120 36.05 50631
Itaü
*
ND '
ND ND ND
ItauvestPortador 1.427.674.264,0 5611,759000 35.33 469.53
Lecca (01)
1.107.045,7 3.753869 35,70 275.39
Lloyos

382.782.847.0 14,347686 36,17 487.93

Lor
1.848.466.4 33,844171 37,09 525,71
Losango (16)
8646914.1 13,585120 35.65 35,85
~
Magllano 624.072,2 0,762126 41,38 399,09
Malone (09) 9,142,643,0 2,062730 35,94 106.27
Maxi Renda BBC 62.750.278.7 106.229000 36,08 520.10
Mercantil do Brasil
243353,724,1 16,015900 35.99 499,81
Meridional 245.909.122,9 3,026669 36,00 510.66
Mesblapilc 10.395.725.3 25,716000 35.94 500,17
Montrealbank
60.148.167,2 239.153791 36.09 491,10
MuIliplicFCP 47.884.780,5
102.372258 36.23 607,22
""
Nacional ao Portador
838857.781,3 194,711604 36,16 499,98
Norchem 1.316.452,5 24,220000 36,19 500,67
ND
ND
ND
ND
Noroeste RON
Qmega 2,936.251,5 4.633,394972 35,19 469„
Ourinvost(05)
"
""5.282.306,4 2,949103 36,33 194,91
PNC
ND ND ND ND
Portador Pontual 105)
29,322.712,2 3,109579 37,06 210.96
Progresso do Brasil 114.428.169,6 2,490915 36,63 522,42
HD2 Nordeste
524 694.209,1 8,890280 36,06 488,54
_
Real ao Portador
2.122799.835,2 304.057500 35,72 484.18
Renda Mas-Ware. PE. Port. (17)
2.511.602,1 11,073589 10,74 10,74
Rural Renda ao Portador
119.072.11B.1 1,006008 36,09 463,38
Saíra
~
1.331242.863,0 0,313658 35,81 481,02
SchahlnCury 7.611.117,1 53,001300 35,99 499,84
Sistema

104.617.666,6

5,930850

Total

Para PC XT, AT, 386 e Super Micros

Contabilidade - Contas a Pagar - Folha de Pagamento
Contas a Receber - Compras - Faturamento

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Mútuos de Renda Fixa
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inicio
Inlmo

Atividades:
Atividades:
Atividades:
Atividades:
Atividades:
Atividades:
Atividades:
Atividades:
Atividades:

08703/89
01/11/68
01/09/89
15/09/89
06/09/89
18/05/69
01/09/89
22/00»
26/08/69

Aplicações de Curto Prazo
(Cotas Nominativas)
Pítrtn.
Unukto
fiCzJ

Valor Hia_.RMl_
dacota Acum-Acum.
«Ci» NomisUom

%

ABC-Roma Nominativo (43)
520.034.0 1.362840 38.28
América do Sul Nominativo (161 ¦ 357.013.065,0 2,392960 36.76
ARBI Nominativo (32) 41.509446,5 2,964170 3873
Bamerindus Nominativo (21)
237012554,9 2,198160 37,65
Bancocidade Nominativo (23)
250.566 970.8
2,424516 37,13
Banespa FBN124) 1.506434643.3 0,273671 32,27
48924165,2
13683106
36,63
Banestado Nominativo (49|
Banorte R. Râp. II - Nominal |35)
164 267051.7
17.497094 37.18
BCN Barclays Nominativo |37|
188798,469.3
1,465650 37.21
Besc Nominativo (14) 9618.599.6 2,425149 37.16
- BFB Nominativo
414.413.704,3
(07)
29,221689 37,33
Bic-Ma» Nominativo (27) 111249335,8
3,360494 37.71
BMC Nominal (121 47.330.572,3
27,239228 37,17
BMD 150) 10.200.00
100,000000 0,00
BMG Nominativo (45)
34.578239.5 1,371300 37.13
Boavista Nominativo (18)
191.876.141.0
5.221419 37,01
Boston Nominativo |20) 237.482920,8 2.345389 37.57
Bozano Simonsen Overtundo (09) 154.766.166.4 0.764225 37.20
Bradesco Nominativo (15)
1.764.519.602.9
2.428330 37.22
Brasília Nominativo (47|
1368.768.5
143020000 36,21
CCF CP Nominal (051
33.914.545.6
28.0934O3 37,16
Cnase Super Savmos Nominal [021
285.3066519
211.649521 36.67
CilicontaNomlrativo(ll) 664.862.963.8
300.806*47 36.93
Conta Ouro ¦ Nominativo (4I|
5 663 968 106
1.129278 34.94
Creli5ulCSÇ.14|;5) 318 578 106.6 2.406122 37,02
DiOens Nominativo (34) 17.304 936.1 1,719067 37,01
Digitanco (10)
13162.228.3 3.011582 37,19
Econômico Nominativo 133)
49.222 986.1
2,461497 37,36
Facp- Banqueiro; (40|
7,013677.6 1.560674 3776
Femcia CP II - Nominativo (36)
12 790 267,8
33,661650 37.08
Fmasa (28) 263771000,0 2.353913 37.00
Fundo Bancesa (44) 34 081.449.6 1,198490. 19.85
ilamarati Nominativo (42)
22.051948.1
1.374780 37.48
Itauvest Nominativo (03)
3627471210
18180686000 37.46
Llovds Nominativo |36) 96704651.1 1.917571 37.26
Lor Nominativo (33) 967.316.3
1770778 37.17
.
Mencionai -FCPII (06) 268640806.1 3.041300 37.09
Mortreaicanv riom,naüvo (51)
773
10
392,9 11623951 1624
Nacional Nominativo 1011 292 236 416.4 3.232397 37.52
Nom.nauvo Geral do Com. 1221
63 265406.0 2.421529 37.09
Pontuai NominaUvo (08|
34.550100.6
2.309850 36.10

FINALMENTE 0 SEU INVESTIMENTO GARANTIDO i seu retorno garm-tido ra.
Senhas de Segurança
« MuHi Empresas
Multi Usuários
Garantia Total
Consultas Gerenciais

498,06

26,464.768.166,0"

ND: Nâo disponível
01) Inicio Atividades: 17/03/69
02) Inicio Atividades: 16702789
03) Inicio Ali vaiados 07/03/89
04) Inicio Atividades: 24/05/89
05) inicio Atividades: 02/06/89
06) Inicio Atividades: 25/05/89
07) F.x-lochpo
08) Inicio Atividades: 03/07/89
09) Inicio Atividades: 17/07/69

_M_H_H_B_^_Br_^R__l_HIII__a_^_HH__^_H-_i_l__^_s

Sistemas totalmente integrados contabilmente

35,69

Sogeral
"
60.657.671,3 197,352200 35,80 481,42
Souza Barros
6.221.340.9 5.612620 39,33 496,58
Stetllng
3.060342,7 16,119353 37,42 507,45
SlocK(03) 4.540769,7 300,302609 36,14 300,40
Sudameris ao Portador
737,779167,0 0,212470 36,02 489,67
Tendência ~_'
" 87.171,3 30,426283 35,77 385.05
Theca
ND ND ND ND
Unibanco 2309.004623,0 0,326206 36,27 516,13
Vetor 1.017.419.7 42.262180 35,87 505,70

Relatórios Operacionais
Relatórios Gerenciais
a Relatórios p/ Diretoria
Trdnamento p/ Usuários
log de Utilização

Progresso do Brasil Nominal. |3I| 16.335.115.3
1.847509
37,8».'«75
ROÍ Nordeste (46) 130O4884.5 30,000000 0.00- 8,00
H«al(17|
332815.761,2 2.363.465410 36,85 ¦136.J5
Renda Mais-Merc Pe-Nominal |46|
1.541.1)93,2. 11.104288 11,04 .11.04
Rural Penda Nominativa (261
31227.778.6 2,215980 37,25 121.60
Saíra (I9|
Sogeial (39)
Souza Barros Nominativo (29)
242,187400
37,08-142,19
Sudameris Nominativo (30)
UniDanco(í3)
TOTAL
16830.320326.6
"
ND: NAO DISPONÍVEL
:-"
|2J| Inicio Atividades:.2£/06«0
I01I Inicio Alivirjadtl: 16/05/69
(21) Inicie AlivkMes: 05/07/89
(02) Inicio Atividades: 05/06/89
(29) Inicio Atividades. 03/07/89
(03) Inicio Atividades: 05/06/69
(30) Inicio Alivid«des:0lic»8?
(04) Inicio Atividades: 12/06/89
pi) míoo Atividades: 01/OW6
(05) Inicio Atividades: I5J06/S3
(32) Inicio Atividades: 04/08/89
106) Inicio Atividades: 01/05789
(33) Inicio Atividades: élÜÉ
107) Inicio Atividades' 12/06/89
(34) inicio Atividades: 06/03)83
108) Inicio Alividades: IS/06/89
(35) Inicio Atividades: d7/08/B9
(09) Inicio Atividades: 19/06/89
(36) Inicio Atividades: 10700/89
(10) Inicio Atividades: 02/06/89
|l1)lnlcioAiivldades:09l06/89 (3/)lnlcioAtividades:2ir08/89
|38| Inicio Atividades: 27/07/89
(12) Inicio Atividades: 20/06/89
'íWÈ'
(39) Inicio Atividades:
(13) Inicio Allvidades: 19/04/89
Atividades:
03/07/69
(40) Inicio Atividades. 18/08/89
(14) Inicio
(41) Inicio Atividades: 04/09/49
(15) Inicio Allvidades: 03/07/89
(42) Inicio Atividades: 01/09/89
(16) Inicio Atividades: 03/01/89
Inicio
Allvidades:
05/01/89
|<3) inicio Atividades: 01/09/89
(171
(4<) micio Atividades: ÍW9/89
(I!) Inicio Atividades: 19/06/89
(«] Inicio Atividades- 01/09/69
(19) Inicio Atividades: 0II06IB9
(46) Inicio Atividades: 22/09/69
(20) Inicio Atividades: 06707/69
ufl |n,o0 Ailvltftóe!: mm
121) Inicio Atividades: 17/07/89
„,-;.„.„„
(22) Inicio Atividades: 03/07 69
„-, tjAlW
».,.„-,
Inlco A.,v«)arjes
Inicio
Atividades:
03/07/89
(48)
123)
'"ta0 AII,,lW*s: "mm
(24) Inicio Atividades: 17/07/89 14S)
(*» Inicio Atividades- 02/10/89
(25) Inicio Atividades: 03707/89
(51) Inicio Atividades: 11109/63
(26) Inicio Atividades: 12/07/89

38.28
139.30
196.42
119,62
142,45
112,74
36.63
74.97
46.56
142.51
189.91
236Ü5
172.39
0,00
37,13
176.07
134.54
174,66
142.83
43.02
180.93
197,45
186.37
34.94
H0.61
71.91
201,18
146.15
56.07
68,31
135.39
19.85
37.48
203.01
91.76
77.08
20413
1824
223J4
142.15
130.99

Pessoa Jurídica

"

Pstrim. Valor Rontab, H»nt_.
UquMo da coU Aeum. «com?
NCzS NCil Ne mas Nosso
%
AmencadoSulPJ(17)
5362.747,1 2,465350 36.27 ' 148^64"
~"
Aymore-CAF
3 298.816,9 Q.217020 38.66 494,08
Bamerindus Empresarial 1221
6.397 563,2 2.196700 38,69 ' 119|7
Bancocidade (04)
86295.351.8 3.490545 36.37 2417J5
Banespa FBE [29]
807154,01 1,464409 38 66 -4tvB.
Banqueiro; (20)
120820.9 2.196743 38,19 119JT7.
BBOutotU-PJ[30|
33115145,5 1.360873 36.09 36,09
"
BCN Barclays 125,
12.549.656.2 2,211340 38.99 \»)1?
Besc
2.455127,4 0.016446 38.3l -MÍl»
"' ~_
BFB80Clete(12|
148.657.317,0 299,426469 38,45 "MB
BMC Empresarial (10)
1.732.624.6 32,741168 40,00 ' 227 41
BNL Capitale (27)
3370.300.5 17,913975 36,17 "79,14
"
Boavista Corporato (01)
280Í82Ò3.0 4,197131 36.66 ,3,1921,
"
Bostoncorp(05)~~
" 232.276 441,5 351.047277 38,29 .,25lj5,
Bo;ano,SimonsenPJ(14)
9 703 590,1 26,141867 36,22 , 16142,'
Brasília Empresarial |31|
NO " Nb NO tto
Carteira Saíra (16)
981.008 562,3 0.421409 38,18 j~jjjt?
CCF-Empresas(H)
744a899-'
29.3693ÍI0 38,36 193.69
""
Chase Invesl Empres (02)
102 481368,4 37,550486 38.24 275,50
Citicorp-PJ(19)
92.166659,9 2.478.77/500 38.16 "wM
Consell de Renda Fua """
202.415.1 2.024151 39,76 415,41
Crelisul CSC-9
20 421.640.3 0.039743 37.99 4563t'
297 673,2 2,976732 34.47 197/57
piQi6anco(13)
Empresa Montrealbank |26|
1,048.429,0 15.576911 38,19 ,.55,77,
Eurocotp (09)
19805
747.1 3.137717 38.68 2077,
"
Finasa Empresa (24)
14.557000.0 0,307190 37.95 2Õ7T9
F.B/a0ascoJUR(07)
26421.945,3 3338700 38,15 '133%
Gerald» Empresa |21|
9 664.956.9 2479041 36.21 wt-jo
Lloydsjur
133.536 728,8 4 113100 36 35 562.98
Mulllplic Empresa
17.280.553.1 44,194348 38.4l 53/126
Nacional Empresarial |03)
20198.9796 3867601 39.63 28676
NORCHEM
241247.0 4.601000 36.92 ,567^3
Norplul Noroeste (06|
14 504,162.4 158.455500 36.42 21691
PNC
ND NO ND ,. flQ
Progresso do Brasil (261
1761.153,8 1,669662 38.53 "1697
13964.330,0 3 084.240870 37.97 20&42
Real (16)
Rural Empresarial 123}
952 257.7 2.025364 38 33 ¦ 40TÕ1
Sogeral
3252855.0 297165500 38 20 58Õ94
Sudameris 108)
56 064,169.9 3 210890 38.61 22ljb?
Unibanco (15)
58245,0650 4.266636 33.48 -_0tTÕTÀT
2 218911138.7
—
ND: Não Disponível
(011 Inicio Atividades: 28/03/89
(17) inicio Atividades: 03/07/89,
(02) Inicio Atividades: 14/04189
(18) Inicio Atividades: 01/06/89
(03) Inicio Atividades: 24.04/89
(19) inicio Atividades: 03/07/89
(20) inicio Atividades: 14/07/6?
(04) Início Atividades: 02/05/89
(051 Inicio Atividades: 04/05/89
(21) Inicio Atividades 03/07/69
(06) Inicio Atividades: 15)05/69
122) Inicio Atividades: 17/07/89
I07| Inicio Allvidades: 18/05-89
(23) Inicio Atividades: 24/07/69
(08) Inicio Atividades-19/05/89
(24) Inicio Atividades: OtWBa.
Atividades:
23/05/89
(09) inicio
(25) Inicio Atividades: 14/07/69
(10) Inicio Atividades. 22/05'89
(26) Inicio Atividades: 01/03/83
(11) Inicio Atividades: 14/06/89
127) Inicio Atividades (WCSIÍí i
(121 Inicio Atividades: 12.06/89
(28) inicio Atividades12MKit3_
(13) Inicio Atividades: 05/06'89
(29) Inloo Atividades: 28'pft'Ea(14) Inloo Atividades: 2SWB9
(30) Inicio Atividades: M/O^B'
(15) Inicio AOvidadet: 26/03789
(31) Inicio Atividades- 28/06/69~
(16) Inicio Atividades; 06 0689

i
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JORNAL DO BRASIL

Economia
'Overnight'

Aviação

e

Concorrência
gera qualidade
a limitada concorrência oferecida pela
TAM à Ponte Aérea foi suficiente
para eliminar as filas de espera e aprimorar a qualidade dos serviços prestados.
A Ponte Aérea, desde que foi feito o
pedido dos vôos entre Rio e São Paulo
pela TAM, limitou as reservas e depois
passou a não aceitá-las. Esta medida eliminou as longas e desagradáveis filas para
portadores de fichas de espera. O embarque passou a ser feito mais rapidamente e
raramente formam-se pequenas filas, logo
atendidas.
A Ponte Aérea Rio—São Paulo estava
com o tráfego anual estacionado nos últimos anos em torno de dois milhões de
passageiros (em 1988 chegou a cair 1%),
mas desde o início de agosto tem tido um
sensível aumento de demanda. Técnicos
do setor declaram que a maior procura
deve-se, em particular, a melhoria daqualidade dos serviços oferecidos, que agora
atendem a uma demanda antes, reprimida.
O aumentoada procura ocorreu apesar
da concorrência do serviço paralelo efetuado pela TAM, que também está obtendo um bom aproveitamento.
A Ponte Aérea, além de não aceitar
mais reservas que bloqueavam um número excessivo de lugares, oferece agora um
maior número de vôos extras. Desta maneira, cresceu a oferta de lugares e o
passageiro tem praticamente assegurada a
possibilidade de voar.
A concorrência, embora restrita, sem
dúvida provocou a implantação das alterações que melhoraram o atendimento.
Além disso, os serviços alternativos oferecidos pela TAM têm refeições mais completas pelo mesmo preço, o que também é
uma vantagem para o passageiro.
Este exemplo da Ponte demonstra que,
na aviação comercial assim como em outros setores, uma dose saudável de concorrência traz grandes benefícios para os
usuários.

César Maia *
Em junho deste ano, estava claro que o
governo havia perdido o controle da conjuntura. O Plano Verão havia cometido o mesmo
erro básico do Plano Primavera da Argentina:
foi lançado com o objetivo de ganhar tempo
até as eleições, reprimindo os indicadores
c sinalizadores de inflação e não as suas causas.
O governo, naquele momento, ainda procurou enfrentar a disjuntiva: agir ou ganhar
tempo. Infelizmente, venceram os carencistas
ou primaveris, e o governo partiu para mais
uma tentativa de ganhar tempo. Em seguida,
as autoridades econômicas passaram a cumprir dois programas. Por um lado o senhor
ministro procurou, através de contatos diversos, acalmar as expectativas. Por outro lado,
repetindo a experiência argentina, iniciou um
processo de repressão às cotações do dólar
paralelo, entendido como um sinalizador da
hiperinflação. Lá o mecanismo adotado foi a
utilização das reservas de divisas. Aqui foram
os juros do overnight.
É claro que se tratava apenas de uma luta
contra o tempo. O governo contava com uma
carência suficiente para chegar às eleições e
passar para frente a batata quente. A generalização da correção monetária cumpriria o papel de amortecedor de expectativas. Não levou em conta que o desequilíbrio dos preços
relativos combinado com a correção monetá-

síndrome

ria era a garantia da ascensão sustentada da
inflação, mesmo que a taxas mais modestas.
E o que era inevitável aconteceu: a inflação passou para a dezena posterior e abriu-se
o primeiro buraco na cerca do dólar paralelo.
É certo que uma ação do governo deve ser
reconhecida como positiva e corajosa: a proteção do nível das reservas cambiais. O próximo governo e a população saberão reconhecer
esta decisão. Mas não basta. E agora, o que
fazer? Infelizmente, o melhor momento para
que o atual governo pudesse agir passou, ou
seja, julho.
Mas o governo não pode ficar parado
e apenas recomeçar os contatos e jantares na
tentativa de distrair a opinião pública. Embora seja impressionante a capacidade de certos
setores de se adaptarem à desgraça e virarem
as costas para qualquer reflexão estratégica,
sua esperta tranqüilidade não pode nos levar
ao imobilismo. Nem o novo roteiro do senhor
ministro deve se transformar em outra Caravana lioliday e todos nós em sua platéia, visualizando Bye, bye Brasil.
Acertou o governo em engessar a perna da
dívida externa. Se quiser continuar ajudando
a próxima administração deveria engessar a
outra perna, a da dívida interna. Há um consenso de que a medição dos juros reais é uma
mera abstração, na medida em que a flutuação ascendente da inflação impede cálculos
efetivos. A única medida própria seria tomar
como base o dólar paralelo. Seria, mas deixou
de ser, por razões práticas.

do

avestruz

Mas ainda se pode agir. Se pode c se
deve. Se todos, aplicadorcs e carregadores,
tiverem juizo e quiserem evitar o calote da
hiperinflação, deveriam sinalizar ao governo
para que fossem adotadas medidas harmònicas no sentido de tirar a dívida mobiliária
interna do overnight. A criatividade do mercado é suficiente para sugerir as condições e
garantias de liquidez, além de alternativas de
atualização monetária que permitam uma
suave decolagem do overnight.
Na semana anterior, tal debate foi compulsoriamente introduzido. Imediatamente
surgiram as reações. Em resumo, o que entendem alguns do mercado e alguns do governo é
que não se deve sequer tocar neste assunto
porque se produziria uma incontrolável instabilidade. Se o problema existe e é grave, por
que não deve ser discutido? Talvez por superstição: se ninguém falar, não tem olho grande.
Talvez por esperteza: sem marola talvez alguns se salvem; o resto... que se dane.
Talvez por omissão. Esta é uma marca
político-cultural de certos segmentos de nossas elites: o governo acaba agindo e quem
goza da intimidade do governo, quem sabe, se
salva. É uma espécie de síndrome do avestruz.
Enterrar a cabeça até voltar tudo à normalidade. Sugerimos aos nossos avestruzes que
ajam, patriótica e racionalmente. Se não,
quando desenterrarem as cabeças é possível
que já estejam no Day after.
' César Mala é deputado federal pelo PDT-RJ

fortalecimento
da
CVM
com
seu
meio de trabalho e, a eles, devem
à
não
somos
contrários
Portanto,
proposição,
Robson Pacheco de Souza *
ser garantida maior estabilidade funcional pamesmo considerando que todas as fundações
ra que os objetivos das estratégias de longo
já possuem auditores externos independentes
Quase todos os agentes dó mercado de e que as respectivas mantenedoras são as resprazo sejam alcançados.
capitais desejam o fortalecimento da ComisDe mais a mais, a auditoria de valode
acompanhamento
diretas
pelo
são de Valores Mobiliários (CVM) como ór- ponsáveis
res mobiliários requer técnica especializada e
suas atividades.
gão fiscalizador, entre estes a Abamec, os
O que questionamos é a autonomia e profundo conhecimento das práticas operanotáveis e as bolsas. Outros, simplesmente, a autoridade de uma entidade de caráter asso- cionais e administrativas, como as que possuem os analistas de mercado.
procuram ignorá-la, como a Associação Bra- ciativo como a Abrapp para exercer tal papel,
sileira das Entidades de Previdência Privada
Nós, da Abamec, incluímos com desnuma iniciativa absolutamente destoante de
taque a matéria no programa do curso de
(Abrapp), que está contratando, por 180.000 suas funções institucionais. Nosso temor é que
BTN's, durante seis meses, uma auditoria ex- esse posicionamento imediatista em nada con- Pós-Graduação em Análise de Investimento
terna para verificar denúncias de irregularidatribua para o engrandecimento do mercado de que estamos desenvolvendo.
des em algumas entidades de previdência priSe a Abrapp aportasse estas 180.000
capitais.
vada.
A Abrapp caberia uma ação incentivadora BTN's à CVM para a compra de equiEsta situação curiosa leva-nos a crer na junto às fundações de previdência privada no pamentos computadorizados que permitissem
sentido de aumentar o grau de profissionalis- uma melhor investigação das atividades dos
possibilidade do surgimento de um poder de
ao
competente
e
mo de seus departamentos de investimentos, seus membros, estaria prestando um melhor
qualificado
polícia paralelo
da autarquia fazendária. Historicamente, a
estimulando a contratação de analistas espe- serviço ao mercado de capitais.
Abamec tem se posicionado a favor de todas
cializados, operadores e administradores ex- * Robson Pacheco de Souza ó presidente da Assoas práticas e legislações que preservem o
perientes. Estes profissionais, sem dúvida, têm ciaçào Brasileira dos Analistas do Mercado de Camaior nível de exposição e comprometimento pitais (Abamec-Rio)
princípio da mais absoluta transparência.
Pelo

Destaque
Cos Angeles gfanes
Não ao Globex
O governo de Tóquio está pressionando as empresas financeiras japonesas para que não participem da rede de comércio internacional de futuros que está
sendo desenvolvida pela Chicago Mercantile Exchange, o chamado sistema Globex.
O Ministério das Finanças do Japão
teme que, quando o Globex entrar cm
atividade ainda este ano, as empresas
locais passem a desprezar o incipiente
mercado japonês de futuros - que abriu
cm junho — para se dedicarem inteiramente ao mercado de Chicago.
A crença geral e de que o Globex,
criado para facilitar os negócios com
futuros 24 horas por dia, ficará enfraquecido com a ausência das empresas
financeiras do Japão. (29 de setembro)

TIME
Outra falência
Quando a empresa aérea Braniff cancelou sem aviso seus 256 vôos na quarta-feira, dia 6, muitos usuários tiveram
uma sensação de déjà vu. Cinéo anos após
ter saído de uma concordata de dois anos
com base no capítulo 11 da lei americana
de falências, a Braniff informou que iria
novamente recorrer á legislação.
A decisão da companhia pareceu mais
abrupta porque no mês de maio ela transferiu seu quartel-general de Dallas, no
Texas, para Orlando, na Flórida, e encomendou 50 Airbus A320 por USS 2 bilhões. Os executivos da Braniff pensavam
em ocupar um espaço destinado às empresas de médio porte no aeroporto de Kansas City, desocupado pela Eastern Airlines, em estado falimentar.
Mas a empresa fracassou em obter
um rápido crescimento e enfrentar suas
dividas. Quando um recente empréstimo
de emergência no montante de USS 75
milhões fracassou, a Braniff se viu com
dificuldades de caixa. Foi obrigada a dispensar 2.800 de seus 2.800 funcionários e
apelar novamente para a concordata,
(edição de 9/10)

Aero News
Um dos fatores de qualidade nos transportes
aéreos é o vôo direto. A viagem é mais curta, não
existem problemas de conexões, ocorrem menos
probabilidades de perdas de bagagens e de atrasos. Em todo o mundo existe uma tendência a
operar vôos diretos com muitas freqüências. No
Brasil, as empresas ainda executam principalmente vôos com múltiplas escalas, como uma
forma de encher mais os aviões. Os usuários saem
prejudicados, parando onde não querem e levando mais tempo para chegar ao destino. Ao
invés de corrigir o erro de marketing, saiu uma
portaria do DÀC que aumenta em 10% as tarifas
dos vôos diretos enquanto as viagens com múltipias paradas poderão ter descontos de até 25%. A
medida é boa para as empresas, mas prejudica os
usuários que, quando provocarem menores despesas para as companhias, pagarão mais.
O primeiro helicóptero Dauphin do Exército
Brasileiro deverá ser entregue dentro de alguns dias.
Sua chegada ao Brasil é prevista para início de
1990, porque deverá haver ainda um período para
treinamento de pilotos na França.
E9 A noticia mais constante atualmente na aviação comercial são os acordos comerciais, de tráfego, vendas e trocas de ações entre empresas aéreas. Recentemente, a Swissair e a Delta compraram reciprocamente 5% das suas ações, a SAS
adquiriu 10% da Texas, a KLM está comprando
10% da Northwest, a British Airways vai controlar 15% da United, assim como 20% da Sabena
(outros 20% serão da KLM), a SAS e a Swissair
noivaram na semana passada e a Lufthansa e a
Air France assinaram também um amplo acordo.
O rumor mais constante desta semana é que a
Lufthansa está em vias de incorporar uma parte
do capital da Austrian Airlines. Analistas do setor
estão céticos dos reais resultados que poderão
advir de grande parte destas uniões. As possibilidades de reduzir despesas existem, mas o aumento
eventual de receitas é ainda uma incógnita, uma
vez que as redes aéreas em alguns casos estão
sobrepostas e a demanda potencial já está quase
toda atendida.
19 A Texas Air, que
controla a Eastern Airlines e a Continental,
continua sua política de
vendas de parte dos ativos. A idéia de se desfazer das linhas da América do Sul da Eastern
(inclusive as do Brasil)
foi congelada, mas a

subsidiária que controla
o sistema de reservas
por computador (System One) vai ser vendida. A System One está
sendo negociada por
cerca de 400 milhões de
dólares com uma emafiliada à General
lotors.
Sresa

¦ O Io Grupo de Aviação Embarcada realizou o
exercício denominado Katrapo II, que consistiu
cm pousos e decolagens no porta-aviões Minas
Gerais. A operação toi executada na área marítima entre o Rio e Vitória e teve por finalidade a
oualificação e reciclagem de pilotos em missões
diurnas e noturnas no Minas.
B Um dos maiores problemas hoje enfrentados na
Europa é o controle do tráfego aéreo. O atual
volume de tráfego é mal atendido pelas instalações
existentes, provocando atrasos nos vôos e impedindo a expansão dos serviços. O problema chegou a
tal nível que 21 empresas aéreas fizeram uma proposta de estabelecer uma nova companhia privada
para controlar o tráfego aéreo e acabar com o
congestionamento dos céus europeus. A nova empresa contaria ainda com a participação dos diversos governos para salvaguardar os pruridos nacionalistas e de soberania. A companhia teria ainda
como finalidade aliviar os investimentos dos diversos governos.
Mario José de B. Sampaio

A

função

Ney Castro Alves*
No momento em que o mercado futuro é objetivo de reavaliação para aperfefiçoamento de seus instrumentos para fortalecer sua função econômica, é importante citar
o que diz a Comissão de Notáveis no seu
recente relatório, item 7: "Os mercados futuros (inclusive índices, opções e a termo) devem
ser mantidos, porém submetidos a regulamentação que preserve a função econômica que os
justifica, que é transferir riscos entre agentes
econômicos — dos mais avessos (hedgers) para os não-avessos (especuladores) a possibilidade de perdas..." Mais adiante, diz textualmente: "Opções, operações a futuro, a termo e
com índices aumentam a liquidez e a eficiência
dos mercados desde que estes se mantenham
competitivos..."
O resultado obtido pelo empresário Olacyr
de Moraes, maior produtor de soja do País é
exemplo disso. Olacyr disse ao JORNAL DO
BRASIL (de 27.08.89) que lucrou com a soja
quem vendeu na hora certa. Contou que em
fevereiro, por julgar bom o preço de USS
9,00/bushel (26 kg) a cotação no mercado
futuro de Chicago, vendeu contratos de soja
de 200 mil toneladas, obtendo agora em retorno de USS 80 milhões. "O mercado futuro
internacional é bastante fechado. Somente
cerca de 2% dos produtores brasileiros têm
acesso a ele", afirmou Olacyr, o que comprova a importância do fortalecimento e internacionalização das bolsas brasileiras.
Afinal, para que servem os mercados futuros?
Servem para cumprir uma função econômica fundamental: transferir riscos da atividade econômica entre os participantes do mercado; portanto, sem afetar em nada o bolso do
contribuinte e os recursos da sociedade, ao
contrário do que ocorre quando se pratica intervencionismo com dinheiro público.
Hoje. os mercados futuros têm papel fun-

do

mercado

damental em economias desenvolvidas como
a norte-americana. Tanto é que as bolsas de
futuros dos EUA negociaram em 1988 o incrível volume de 246 milhões de contratos, sendo
que os principais foram: Treasury Bonds (na
CBOT), com 70,3 milhões; Eurodollar (na
CME) com 21,7 milhões; Petróleo (NYMEX),
com 18,9 milhões; Soja (CBOT), com 12,5
milhões; Milho (CBOT), com 11,5 milhões;
índice de Ações Standard <£ Poors 500 (na
CME) com 11,4 milhões; e Ouro (na Comex),
com 9,5 milhões de contratos.
Em termos de valores e tamanho do
mercado, só os 43 milhões de contratos futuros de moedas estrangeiras (eurodólar, iene,
libra, franco etc.) negociados na Chicago
Mercantile Exchange (CME) envolveram recursos da ordem de USS 22,7 trilhões (trilhões
mesmo) ou cerca de três vezes o PIB dos
EUA. E os 12,5 milhões de contratos futuros
de soja (de 5.000 bushels cada) negociados na CBOT movimentaram cerca de 20
vezes a safra americana, envolvendo recursos
da ordem de USS 375 bilhões...
Em termos de ações, opções e índices futuros de ações, os números não são menos
impressionantes. A NYSE (New York Sotck
Exchange) negociou, no mercado à vista, um
volume de ações equivalente a USS 1,36 trillião de dólares. Em termos de futuros, a NYFE (New York Futures Exchange) negociou
1,7 milhão de contratos do Composite Index
NYSE (no valor de USS 500 vezes o volume
em pontos do índice). E a CME negociou 11,4
milhões de contratos do índice S&P-500
(Standard & Poors 500) no valor de USS 500
vezes o índice).
Para dar uma idéia de grandeza dos volume operados, tomando-se o índice S&P-500, o
volume de 11,4 milhões de contratos, o índice
de 350 pontos em 30-08-89, teremos: USS
500,00 x 350 = 175.000,00 x 11,4 milhões de
contratos = USS 1,99 trilhão. Ou seja, cerca
de USS 8,3 bilhão por dia, muito mais do que

de

futuros

o volume diário negociado na New York
Stock Exchange.
No Brasil, em 1988, a Bovespa movimentou recursos da ordem de NCzS 2 bilhões
no mercado à vista e cerca de NCzS 520
milhões no mercado de opções; os negócios
com o índice Bovespa movimentaram cerca de
NCzS 6,1 bilhões, perfeitamente compatível
com os volumes negociados nos EUA, considerados os diversos índices futuros negociados.
Apesar da grandeza impressionante do
mercado futuro nos EUA, impulsionando sua
economia, e do contraste chocante com os
nossos mercados, onde uns tantos abnegados
se esforçam para desenvolvê-los como um
instrumento forte de que a economia brasileira carece, é justamente aqui que surgem
entraves e tentativas de colocar camisas-deforça nesses mercados ou desacreditá-los junto aos agentes econômicos. O raciocínio é que
eliminando-se esses futuros, acaba-se com o
risco, da mesma forma que acaba-se com o
jogo fechando-se os cassinos.
Mas há uma diferença. Se fecharmos os
cassinos, acabaremos com o risco associado à
movimentação do jogo de dados, das roletas,
das cartas etc... Mas se acabaremos com os
mercados futuros, porventura desaparece o
risco associado à oscilação de preços das
mercadorias? Não, apenas se fará com que o
risco não seja passível de transferência pelos
hedgers.
Vale dizer, a diferença entre o jogo e
os contratos futuros está em que o jogo é um
risco fabricado, enquanto que a flutuação nos
preços dos contratos futuros constitui um risco intrínseco à existência da mercadoria! Isso
é econonmia de mercado, mercado de risco,
não jogatina. Quem está especulando é quem
não fixa preço no mercado futuro e prefere
correr os riscos das oscilações de preços.
'Ney Castro Alves é
presidente da Bolsa de
Mercadorias de São Paulo e da Associação das
Empresas Distribuidoras de Valores

Ameaça doméstica
A maior parte dos executivos americanos acredita que a maior ameaça a seus
negócios não vem do Japão, mas dos concorrentes locais. Pesquisa feita pelo Instituto Gallup mostrou que 72% dos altos
executivos de 601 empresas investigadas
acham que a concorrência doméstica nos
próximos cinco anos será mais acirrada,
enquanto que apenas 9% temem as companhias japonesas.
A crença de que os japoneses são
uma ameaça em queda vem se espalhando entre os executivos americanos
nos últimos dois anos. Pesquisa semelhante feita em 1987 mostrou que 54% dos
altos executivos acreditavam que as empresas americanas representavam um
grande desafio, enquanto que apenas 22%
apontavam as japonesas como maior rivai.
O Gallup constatou na pesquisa deste ano que 50% dos executivos, principalmente aqueles que pertencem a fábricas de setores onde a competição
estrangeira é maior, acreditam que os
Estados Unidos estão ganhando a briga quando se trata de qualidade.
Ironicamente, as vantagens apontadas por eles não se traduzem em melhorias nos produtos que fabricam. Na
média, a percepção dos executivos sobre a qualidade dos produtos americanos não mudou muito desde 1987 - 6,7
e sua
pontos em uma escala de 10
opinião sobre os produtos fabricados nos
EUA continua sendo mais otimista do
que a dos consumidores em geral. (Io de
outubro)
"FINANCIAL
TIMES
Semicondutores

Estante
Verbete econômico
A Editora Best Seller acaba de lançar uma
edição revista e ampliada do Dicionário de
Economia, obra de extrema utilidade, com
organização e supervisão do professor Paulo
Sandroni, da PUC e da Fundação Getulio
Vargas de São Paulo, e hoje chefe de gabinete da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de São Paulo.
O dicionário foi lançado pela primeira vez em 1985, dentro da coleção Os Economistas, então da Editora Abril. Esta segunda
edição, da Best Seller, inclui cerca de 200
novos verbetes, abrangendo os Planos Cruzado, Bresser e Verão e também as principais
novidades introduzidas pela Constituição no
campo econômico. O professor Sandroni explica ainda que acrescentou verbetes sobre a
questão da informática e automação.
Para os alunos de economia em especial, o
organizador introduziu verbetes sobre cálculo
estatístico e sistemas de cálculos e medidas
que aparecem mais freqüentemente nas obras
clássicas de economia.
O dicionário, que nesta segunda versão
ultrapassou os dois mil verbetes, em 331 páginas. é abrangente. Os verbetes são selecionados conforme diversos critérios. Termina sendo uma salada, mas uma boa e nutritiva, cujos
ingredientes vão desde os conceitos clássicos
de economia até expressões do dia-a-dia do
mercado financeiro (por exemplo, zangâo.

pessoa que opera nas bolsas de valores como
corretor sem estar credenciada para isso).
Há verbetes sobre todas as teorias e conceitos importantes de economia. Valor, capital, lucro, acumulação, preços e salários, rendas, está tudo lá, sempre com a preocupação
de uma linguagem limpa, acessível a leitores
sem formação mais aprofundada em economia. Não é economês, mas também não é uma
linguagem vulgar. Procura ser claro e rigoroso, e freqüentemente consegue
Depois vêm os verbetes sobre os principais
economistas e seus precursores. Por exemplo,
Aristóteles, (383-322 AC), que "defendeu a
criação de uma ciência dos fatos econômicos,
analisou a troca e esboçou o conceito fundamental de distinção entre valor de uso e de
troca? Eis sua explicação: "Há dois usos para
todas as coisas que possuímos; ambas pertencem à coisa em si. mas não da mesma maneira, pois um e próprio dela e outro imprópno ou secundário Por exemplo, um sapato
se usa para calçar e para trocá-lo. São dois,
portanto, os usos do sapato"
Os verbetes incluem os economistas brasileiros mais conhecidos e, de certo modo. os
mais antigos. Os mais novos, como Francisco
Lopes, Pérsio Anda. André Lara Resende,
Edmar Bacha, por exemplo, não aparecem,
embora tenham tido atuação relevante nos
mais recentes momentos econômicos. Mas
constam verbetes sobre choque heterodoxo e
inflação inercial

Depois dos conceitos e dos economistas, o
organizador do dicionário incluiu as expressões de uso corrente na prática econômica.
Por exemplo, as expressões em inglês referentes à questão da divida externa (waiver.
spread, libor, token payment etc ).
Há ainda verbetes sobre as instituições
econômicas internacionais (FMI, Banco
Mundial) e nacionais (CIP, CMN). Aparecem
também os nomes das grande estatais brasileiras e de organizações do dia-a-dia da economia, como a Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), e a Central
Única dos Trabalhadores (CUT).
Finalmente, são interessantes os verbetes
para a história econômica (ciclo do café, crise
do petróleo, quebra da bolsa em 1929, etc).
Por certo, todo leitor perceberá lacunas
(como a falta de um verbete para as Letras
Financeiras do Tesouro-LFTs. hoje o principai papel da dívida pública). Mas um dicionáno de uma área é sempre assim, esquece coisas e coloca outras que não precisava, como.
neste caso, o verbete para disco (disquete) de
computador.
No geral, as explicações dos conceitoschaves são fiéis e neutras. Mas aqui e ali
nota-se um certo tom mais favorável ao pensamento progressista e desenvolvimentista. O
que, em absoluto, não compromete a importãncia, a qualidade e a utilidade do Dicionário
de Economia.
Carlos Alberto Sardenbera

A Comissão Européia está analisando
novas mudanças na política comercial
sobre os semicondutores e a proposta
em estudos visa a reduzir, e até mesmo
eliminar, a atual tarifa de 14% sobre
as importações. Na área industrial acredita-se que tal iniciativa conduzirá a uma
redução das tensões entre os três principais fabricantes de semicondutores: Estados Unidos, Japão e Europa.
O comércio de semicondutores, componente básico da indústria eletrônica, foi
marcado pela rivalidade nos últimos quatro anos. A disputa mais grave foi encerrada com um acordo entre EUA e Japão
sobre um preço mínimo para os chips de
memória de fabricação japonesa e sobre o
acesso ao mercado japonês para os produtos americanos.
Nem os Japão nem os EUA taxam as
importações de semicondutores. A Europa, mesmo cobrando uma tarifa de
14%, ainda este ano iniciou um processo anti dumping contra a indústria japonesa de chips de memória. Há algumas semanas", a Comissão Européia chegou a um
acordo com o Japão sobre preços minimos.
O acordo junto com a decisão de
alguns fabricantes japoneses de instalar
fábricas de semicondutores na Europa
ajudaram a aplainar o caminho para a
redução das tarifas (2 de outubro)

