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Tempo Carlos Mosquito

A Diretoria do Hidrografia o Navo-
jray&o do Ministério da Marinha
prevô para hoje, no Rio o om Nilo-
rói, tempo Instável, com chuvas os-
parsas, visibilidade moderada o
temperatura em declínio. A tempo-
ratura de ontem variou entre 24"
o 29°. Foto do satélite, mapa o
tempo no mundo, Cidade, página 2.
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Taça r-oilosa
A artista plástica

paulista Jac Lcincr
(foto), 28 anos, üt ar-
te com despojes do
consumo. Sa 20* Bk-
na! de São Paulo, for-
rou uma sala com

2,500 sacolas de plástico de todo o
mundo, criando uma bahel de griffcs.

¦

D C"hef Ytncem Kopcrskt (loto) mau-
cura o novo menu do Le Sawt Hotiotx.
Outras novidades gastronômicas são a
inauguração da filial do tluimas no
Fashion Mall de Sâo Conrado e uma

galinha faraônica no Quadrifoglio.
Perfildoconsumidor

D O ator Pairo
Paulo Rangel(fo-
tol, 41 anos, .nida
atarefadissimo.
Mas isso nào im-
pede que usufrua
dos prazeres de»
um consumidor \^
arejado. Adora
mamtnha c não abre mão da Maravilha
curativa como remédio de cabeceira.
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D Astcríx, o (cio c rurí-
jtudo gaiilès criado pelos
belgas Rcné Gosdnny c
Albcrt Udcno, comento-
ra 30 anos. Traduzida pi-
ra cota de 30 idiomas, a

coleção dos seus" quadrinhos vendeu 1SU
milhões de exemplares cm todo o mundo.

Carro e Moto
D As inovações tecnológicas foram a
grande atração apresentada pelas monta-
doras no VI Salão Nacional do Trans-
porte, em São Paulo. Mas não falta-
mm os fora-dc-sene, como o llotfs-
teter (foto), com motor turbo.

JC Brasil
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Maria Lúcia Dahl
? A cronista decide se mudar /\ira um
apartamento, mas a procura de novo pousonão é tranqüila. Se o aluguel não é proibi-tivo, a prometida paisagem da praia só po-de ser entrevista pela fresla do banheiro.

|—r*~—r~*-i
/^\. |A.i

i feb r I André Cânuiiii

K*7XF£'l^«jQ|j^^P*fc *k wjjfljll

HQkSKv^ ¦¦¦*• mSÉBÈÊiÈm

D Luiza Tona (foto), a cearense morena
e sensual que cada dia conquista mais
espaço para Carol, personagem da novelaTíeta, cativou também os cariocas com seu
jeito infantil de falar. E, embora ache
que o Rh está "jogado âs traças", ado-ra o mar, as palmeiras da Rua Paissandu,
no Flamengo, e tomar água-de-coco emSão Conrado, (Cidade, página 6)
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Roque disse que tirou fotografia com brizola quando se candidatou a vereador, em 1988

Juiz proíbe
BTN fiscal em
seguro saúde

As empresas de assistência medi-
ca nào mais poderão cobrar as
prestações com base no BTN fiscal.
O juiz Valdir Ramos Cavalcanti,
da 26* Vara Cível do Rio de Janei-
ro, concedeu ontem liminar, deter-
minando que as cobranças sejam
feitas com base no BTN do més ou
na inflação áo més anterior ã data
do pagamento.

ó pedido de liminar foi feito pe-
Io curador da Defesa do Consumi-
dor. Hélio Gama. com base na Lei
7.799, de 10 de junho de 1989. que
limita a utilização do BTN fiscal
como indexador para os contratos
firmados depois da publicação da
lei. A variação diária do BTN fis-
cal está em torno de 1,7%. As cm-
presas poderão recorrer da liminar.
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O supermercado Disco, do
Largo do Machado, assumiu a li-
derança na lista da Prateleira desta
semana. Oferece de/ produtos mais
baratos do que a concorrência.

O sonho da aparelhagem de
som pode sair mais barato se o
comprador resolver procurar. O
Gradiente DS 66, com controle re-
moto, custa NC/S 5.636 na Tele
Rio e NC/S 4.500 na Casa Gar-
son.

Prateleira dá indicações para
quem está querendo reformar a ca-
sa. Um roteiro relaciona os melho-
res preços de tintas e ferramentas.

A loja da Company.
no quarlo andar do Rio Sul, é
hoje uma boa opção para com-
pras de roupas e sapatos. Uma
calça está por NC/S 84 e um top
sider por NCzS 60. (Página 18)

Flamengo e
Botafogo
mudam estilo

As torcidas do Flamengo c do
Botafogo estranharão a maneira de
jogar dos seus times, que estréiam
hoje na segunda fase do Campeonato
Brasileiro. Os rubro-negros trocarão
o estilo ofensivo por uma escalação
cautelosa — com apenas dois ata-
cantes — para enfrentar a Portugue-
sa. no Morumbi. Já no Maracanã, os
alvinegros terão a alegria de ver o
time atacando o Cruzeiro desde o
início, apesar de não contar com os
dois artilheiros, Paulinho Criciúma e
Gustavo, contundidos.

D Em Paris, o Tribunal de Apela-
ção da FIA — Federação Interna-
cional de Automobilismo — adiou
para segunda-feira a decisão sobre
o recurso da McLaren contra a
desclassificação de Ayrton Senna
do GP do Japão. (Páginas 22 e 24)

O mal-entendido
Paes de Andrade
Em seu décimo fuga/ exercício da

Presidência da Republica, o depu-
tado Paes de Andrade quase entra
para a história como o interino que
demitiu um ministro da Fazenda.
Logo cedo, Paes de Andrade foi
envenenado pela indignação de seu
conterrâneo, o deputado Inooêndo
de Oliveira (PFL-CE). que exigia a
saida de Maílson da Nòbrega por
sua recusa em pagar o reajuste de
152.35% aos funcionários do Ban-
co do Brasil, ordenado pelo Tri-
bunal Superior do Trabalho. Na
\erdade. houve só um mal-cntendi-
do desfeito com tato pelo generalIvan de Souza Mendes, do SNI. c
com uma nota oficial do Banco do
Brasil. O governo continua esperan-
do o julgamento do recurso contra o
reajuste que interpôs no TST. O
resto foi só confusão. (Página 15)
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Mailson: conjfirnuulo no ministério

Chupetas têm
borracha que
causa câncer

A borracha utilizada nas chupe-
tas c bicos de mamadeira fabrica-
dos no Brasil contem excessiva con-
centraçáo de N-nitrosamina,
substância cancerígena também en-
contrada na nicotina do cigarro, em
alimentos embutidos, como bacon e
salsichas, e na cerveja, constatou a
engenheira de alimentos Maria
Beatriz Abreu Glória.

A esterilização ajuda a difundir a
N-nitrosamina. que é liberada em
contato com os líquidos e também
contamina o leite, água, sucos e até
a saliva. A pesquisadora adverte que
as mães não precisam ficar alar-
madas, mas devem evitar conta-
tos desnecessários, usando copos
de plástico c trocando com freqüén-
cia os bicos e chupetas. (Página 8)

Idéias
L I V R O S

D Escritores como William Blake,
Emily Brontê, Charles Baudelaire
e o Marquês de Sade nào teriam
produzido grandes obras sem a
companhia de terrível parceiro: o
Mal. Todos sào movidos por um
desejo enlouquecido de liberdade,
a busca de uma hipcrtnoral e a
transformação da literatura numa"forma aguda do Mal". A tese. do
escritor francês Georges Baiaille.
está desenvolvida em A literatura
e o mal, clássico lançado agora no
Brasil pela L&PM. Baiaille viveu
ele mesmo uma existência tumul-
tuosa, trequentando sociedades se-
cretas. enfrentando os labirintos do
erotismo e fazendo uma das mais
agudas literaturas do século 20.
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Homem na foto
com Brizola
não é bandido

O presidente da Associação de
Moradores do Morro dó Telégrafo,
cm Mangueira (Zona Norte), José
Roque Ferreira, vai processar o jornal
O Globo, que o apresentou, numa foto
com o candidato Leonel Brizola, co-
mo o traficante de tóxicos Eureca.
Candidato a vereador em 1988. Ro-
que distribuiu entre associações de
moradores 300 cópias do pôster acha-
do pela policia numa batida na Ladei-
ra dos Tabajaras.

Brizola também vai processar o
jornal, exigindo direito de resposta, e
a Policia do Rio abriu sindicância
para apurar por que o inspetor Hora-
cio Reis acusou taxativamente Roque
de ser o braço direito do traficante
G/7. No dia 1" de setembro, o mesmo
inspetor Reis foi flagrado por uma
câmera de TV ao lado do informante
Clébcr Gonçalves Tiago, que espan-
cava um preso. (Cidade, páginas I e 5)

González luta
na Espanha
por reeleição

O primeiro-ministro espanhol Fe-
lipe González deve obter amanhã
uma fácil vitória nas eleições parla-
mentares antecipadas cm oito meses
mas o Partido Socialista Operário
Espanhol (PSOE) pode nào ter a
maioria absoluta dos votos. Gonzá-
Icz, no poder desde 1982. quer um
novo mandato de quatro anos para
completar a transição do franquismo
para a democracia.

A eleição foi antecipada porque o
PSOE quer usar a boa situação eco-
nômica do pais. que só no ano passa-
do recebeu USS / bilhões em investi-
mentos estrangeiros. O desafio dos
socialistas é melhorar a distribui-
çào de renda num pais onde 18% dos
trabalhadores estão desempregados.
A mulher de González. Carmen Ro-
mero, deve ser eleita. (Página 12)

Rio aumentará
mensalmente o
funcionalismo

A partir de novembro, o funciona-
lismo estadual passa a ter reajustes
mensais de salário, conforme propôs-
ta que o governador Moreira Franco
envia segunda-feira á Assembléia Le-
gislativa. Um adicional a titulo de
ajuda para transporte também será
concedido. A nova política salarial foi
anunciada em Campos (Norte Flumi-
nense).

A secretária de Educação, Fátima
Cunha, afirmou que em três semanas
estará pronto o plano de cargos e sala-
nos do magistério estadual. No Rio, o
prefeito Marcello Alencar equiparpu
os vencimentos de pensionistas aos
servidores da ativa, em mensagem a
ser enviada à Câmara Municipal Mas
o plano de cargos do funcionalismo
não ficou pronto. (Cidade, página 3)

D Ventos de até 70 quilômetros
por hora interditaram ontem a
Ponte Rio-Niterói, durante 45
minutos, exatamente na hora do
rush (entre Í6h45e Í7h30), epro-
roçaram gigantesco engarrafa-
mento, que afetou o Centro do
Rio, o Túnel Rebouças, a Âveni-
da Brasil e várias ruas de Niterói.
Os aeroportos funcionaram nor-
malmente. Motoristas que conse-
guiram atravessar o vão central
ficaram impressionados: a ponte
balançava e parecia que ia desa-
bar. Muitos, nervosos, saíram dos
carros. Ainda assim, a chegada
da frente fria, anunciada na vés-
pera pelo serviço de previsão do
tempo da Marinha, nào prejudi-
cou as barcas nem os bondinhos do
Pão de Açúcar. Às 201Ú0, a situa-
ção se normalizou. (Cidade, pág. 3)
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Final possível com
Brizola e Lula
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á dois fatos, no mo-
tnento, que turvam a

campanha sucessória. O
primeiro, a persistente
ofensiva do apresentador
Silvio Santos de fazer-se
candidato a presidente da
República. O segundo, os
dados conflitantes ofere-
cidos pelas empresas de
pesquisa de opinião, notadamente entre as tra-
dicionais Ibope e Ciallup e as novas Da-
ta-Folha e Toledo & Associados. Ambos tiram
nitidez ao debate e dificultara ver claro no
futuro próximo. Santos, antes de formalizar
sua pretensão, já incide como um dado no-
yo capaz de modificar tendências eleitorais. As

pesquisas estão se contestando umas às outras,
o que pela primeira vez põe cm xeque seus
resultados independentemente das rejeições de
candidatos que se consideram por elas atingi-
dos.

Não é segredo que o lançamento de Sílvio
Santos na sucessão presidencial, ainda que nao
tenha furado ainda o bloqueio que lhe impediu
até aqui o acesso a uma legenda válida, já
afetou a perspectiva da candidatura de F cr-
nando Collor de Mello de modo a abrir
a possibilidade de termos um segundo turno
disputado por dois candidatos de esquerda,
Leonel Brizola e Luis Inácio Lula da Silva. O
apresentador da TVS, se conseguir lugar na
lista de candidatos da justiça eleitoral, poilera
alterar o rumo da competição que se desenha-
va como uma disputa final radicalizada entre
direita e esquerda. A proposta da sua cândida-
tura visou aparentemente assegurar ao centro-
direita os dois lugares no parco final já que Afif
Domingos, inicialmente estimulado, não aba-
lòü em substância a posição de Collor. Silvio
Santos está conuxado a substituir Afif e de-
sempenhar esse papel, do agrado de setores
inconformados com a aparente solidez do can-
didato do PRN. lncumbc-sc de abrir .10 lado de
Collor uma posição de combate que exclua
Lula, por ele também alcançado, do segundo
turno.

A manobra é arribada c, lançado tardia-
mente, .Sílvio Santos poderá nâo ter o êxito
programado, embora certamente possa ter de-
sempenho mais efetivo do que o de Afif. O
desfecho poderá ser uma ascensão relativa do
seu nome e uma queda de Collor. de modo que
ambos dividam o bolo c fiquem a meio cami-
nho enquanto o sólido Bnzola c o ascendente
1 ula dividam entre si os dois lugares do segun-
do turno, fazendo aquilo que parecia improva-
vel: a esquerda alijar o centro c a direita da
decisão. Como se s»ibe. os partidos frustraram-
se no papel de apresentar ao eleitorado uma
opção de centro. Os candidatos do PMDB e do
PFL não alcançaram o eleitorado que deles se
manteve à distância. Hoje há pemcdcbistas in-
filtrados nas campanhas de todos os cândida-
tos. Quem menos talvez tenha hoje p apoio dos
seus correligionários seja Ulvsscs Guimarães.

O PFL dissolveu-se c. muito antes do episo-
dio do conhecimento publico, tinha seus din-
gentes empenhados na campanha de Collor.
alguns na de Afif c até na de Bnzola. A cúpula
persistia formalmente no apoio a Aureliano
Chaves, embora com sacnficios pessoais, como
no caso do senador Hugo Napolcào, que mal
conseguia conter seus correligionários do Piaui
desejosos de apoiar Brizola mas prudentes no
respeito ao seu líder regional. A tentativa de
levar Aureliano â renúncia, que o candidato
chegou a admitir como a solução adequada,
apresentou-se como uma esperança a que se
apegam de unhas e dentes os quase liberados
chefes do PFL, hoje com seus aparelhos ligados
vinte e quatro horas por dia à telinha da TVS.

Quanto ás pesquisas nâo c mais apenas
Brizola e um ou outro candidato que as denun-
cia como de pouca credibilidade. A res ista Isto
É-Senhor contratou a empresa Toledo & Asso-
ciados a qual vem oferecendo ao público nú-
meros diferentes dos do lbope e do Ciallup.
cinco ou seis pontos distantes no que se refere a
Collor que para os clássicos estaria estabilizado
em torno dos 30% e que para a Data-lolha
tanto quanto para a Toledo continua em que-
da, mais acentuada ainda para essa pesquisado-
ra, até então nada notória. A diferença indica
conflito de métodos ou de processamento de tal
ordem que umas ou outras devem estar profun-
damente erradas. O confronto alcança a credi-
bilidade de todas e o público fica com referem-
cias menos concretas na avaliação do
andamento da campanha. Até prova em con-
trário nào se deve presumir que qualquer de-
Ias esteja trabalhando em função de esquemas
políticos.

As fotos de Brizola
Leonel Brizola e seus amigos estão profun-

damente chocados com a fotografia estampada
ontem no O Globo do candidato do PDT ao
lado de um suposto traficante. Lembra-se que
Brizola tira por força da sua atuação politi-
ca e eleitoral milhares de fotografias por dia
sem jamais saber ao certo ao lado de quem está.
Ser flagrado ao lado de um bandido é coisa que
pode acontecer a qualquer um que se expo-
nha ao contado público como acontece com o
candidato. O mais grave é que o jornal deu uma
barriga.

Correção
"Santos 

poliu a vocação..." e não "Santos

polui a vocação..." como ontem saiu aqui pela
troca de posição de duas letras.

Carlos Castello Branco

CAMPOS. KJ — O PSDB espera
para os próximos dias a adesão de diver-
sos prefeitos do PMDB em lodo o país
ao seu candidato á Presidência da Repú-
bhca, Mário Covas, segundo revelou o
deputado Ronaldo César Coelho
(PSDB-RJ). O primeiro a abandonar a
candidatura de Ulysses Guimarães foi
Cássio Cunha Lima, de Campina (iran-
de, segunda cidade da Paraíba. O peme-
debísta conversou com Covas na noite de
quinta-feira e solicitou uma data para a
realização de um grande comício quando
formalizará sua adesão.

Km Campos, onde chegou ás I Ih de
ontem, pouco mais de 50 pessoas aguar-
davam Covas. A carreata ale o centro da
cidade despertou pouca atenção. Na Pra-
ça São Salvador, o candidato recebeu
alguns beijos e deu autógrafos a admira-
dores. Na mais tradicional casa de caldo
de cana da cidade, a do Andrade, ele
preferiu um cafezinho.

A desanimação fez com que alguns
militantes pedissem que os carros da im-
prensa lambem buzinassem. Durante p
corpo a corpo, a bandinha contratada só
tocava música de camas ai c com isso
impedia que os militantes puxassem pa-
lavras de ordem. As musicas da campa-
nha de Mano Covas na TV não foram
tocadas nem uma vez. Na Rua Doutor
Lacerda Sobrinho, região de comercio
popular. Covas foi saudado por um ven-
dedor com uma toalha que estampava
um tucano. O alraso no programa aca-
bou atropelando a stsita que O candidato
faria ao bispo de Campos, Dom Carlos
Alberto Navarro.

Na Escola Técnica Federal, um dos
poucos locais da região onde Mário Co-
sas lidera as previas entre os alunos, o
candidato do PSDB disse que continua
acreditando que "só nos últimos 15 dias
os eleitores são se decidir. E esse carinho
que eu recebi aqui cm Campos reforça a
minha certeza de que estarei no segundo
turno". Para o deputado Ronaldo César
Coelho, um do» principais assessores do
candidato tucano, lambem ha motivos
para animação. Segundo sua avaliação,
se a candidatura do PSDB conseguir 25
pontos cm São Paulo terá lugar garanti-
do no segundo turno. "Nós já temos
Io". cm São Paulo c isso é o que impor-
ta." acrescentou.

Dorothea — Em Niterói, o serva-
dor Mano Covas desembarcou ás MhJO
de helicóptero em (iragoatà. na compa-
nhu dos atores Regina Duarte e Miguel
Falabclla. alem de Ronaldo César Coe-
lho. Ana Mana Rattes c Marcelo Cer-
queira, foi de carro ate a estação das
barca», onde falou rapidamente sobre
um carro de som. sem ser hostilizado Na
entresutâ ao» jornalista». Cosa» disse
que vê com simpatia o apoio a tua candi-
datura anunciado pela ministra do Tra-
balho. Dorothea Werneck, por quem
tem "grande re»pcito intelectual". O
apoio de um integrante do governo,
acrescentou, não o atrapalha: "Se ha
alguém que tem autoridade por ter bn-
gado com Sarney. sou eu", disse

Quanto ao segundo turno, disse que
não acredita que haja necessariamente
uma polanzaçâo entre direita c esquerda
"O eleitorado vota cm quem interprete
seu sentimento de mudança", declarou
Sobre a candidatura Silsio Santos, *ua
opinião e de que 

"mudar as regras do
jogo a véspera» das eleições c um acinte
contra O povo brasileiro". Na barca San-
ta Rosa. o candidato deixou que Regina
Duarte c Miguel l alabclia fizessem por
ele o corpo-a-corpo com os eleitores No
Rio. ele foi à Associação do» Engenha-
ros iia Pcirobras para fazer uma confe-
rcncia, encontrando o auditòno de 500
lugares lotado

Bala do Guanabara — Olavo Riitlno
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\a barca, Covas saudou eleitores ao Ia Resina DuarU Xliauel Falabella

Eleitor demais na Paraíba
Fiscais do TRT
não acreditam em
fraude eleitoral

JOÃO 
PESSOA - Bom Jesus,

distante 4^6 quilômetro» da ca-
pitai, no Alto Sertão, c o menor
município áa Paraíba Lá. segundo a
lista do TRF. estão aptos a votar
para presidente I 866 eleitores, mas.
de acordo com p IBGE a cidade tem
apenas I 399 habitantes Os muntei-
pios de São Josc do Bonfim. Mata-
raça. Pedra Branca c Várzea, co-
mo Bom Jesus, tambem aparecem
com numero de eleitores superior ao
da população residente c pelo menos
outros sete municípios apresentam
numero» quase iguais.

O município de São Josc do Bon-
fim lem quase um terço a mais de
eleitores em relação á população O
TRE alistou * 274 «atores c o IB-
GE contou apenas 2*435 habitantes
Matança tem 3,697 clatores nata
2 66* habitantes. Pedra Branca tem
2667 eleitores para 2629 habitan-
tcs. c Várzea tem 2 397 eleitores para
2 2«*> habitantes Im Monte llorc-
be. a diferença c de apenas 26 pev
soas — sào VI20 eleitores para
uma população estimada em 3.146.
Ja cm Pilòczwhos sào 4 165 clatores
c 4 255 habit3n.es São Miguel de
Taipu tem 3 274 clatores c 3.518
moradores O Conde conta com
7.271 eleitores c 7.706 habitantes.

Junco do Sendo aparece com 3,719
eleitores c 3.836 habitantes; Caba-
cara», que tem 4.025 eleitores, conta
com apenas 5.250 habitantes e Boa
Ventura, com 4 154 eleitores, tem
população superior nu apenas 426
pessoas

Apesar desses números o Tnbu-
na! Regional Eleitoral não cre cm
fraude e não esta fazendo nenhuma
fiscalização para verificar o nioüso
de o eleitorado ter crescido tanto.
"A frieza dos números do IB(iF. nâo
lesa em conta fatores estranumen-
cos". comentou o dirctor-gcral do
TRE, Alcides Janscn. que prefere
atribuir essa» diferenças a influencia
politka das famílias tradicionais.
que, segundo ele. embora mudem
para outros centro» mais desenvolvi-
dos. continuam ligadas c influen-
ciando, pelo soto, a terra natal.

Alcides Janscn contou que, na
eleição de 88. um candidato a serca-
dor em Cacimba de Areia pediu au-
tonzaçio para fazer um comicio na
periferia de Patos, argumentando
que em um único bairro dessa cida-
de existiam mais eleitores do que na
sede do seu município

O diretor do TRE descarta a
possibilidade de duplicidade de ms-
criçôes "Com o batimento compu-
tadoruado isso c impossível", disse,
informando que, para essas eleições,
foram canceladas cerca de 50 mil
inscrições na Paraíba, incluindo ai
os casos de duplicidade c d.c transfc-
rcncia de domicilio eleitoral.
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Deputados protegem
empresas que dirigem
com verbas oficiais

II RI SINA - A verba de NCzS 1.5 milhão, prevista no
orçamento da Assembléia Legislativa para ser doada pelos
deputados a "entidades c instituições de utilidade pública
reconhecida c sem fins lucrativos", esta sendo usada pelos
parlamentares para beneficiar instituições que levam nomes
de parentes seus e geralmente dirigidas pelos próprios depu-
lados O líder do PFL, Fernando Monteiro, por exeni-
pio, doou a verba de NCzS 50 mil (cada um dos 30 deputados
recebe esse valor) para a Fundação Alberto Monteiro,
criada cm 1986 para homenagear seu pai. c hoje dirigida por
Fernando. "Sc não fosse esta subvenção, eu não pode-
ria mais manter a instituição", disse o presidente da Assem-
blcta. Klebcr Eulálio (PMDB), e recomenda que o Tri-
bunal de Contas do Estado fiscalize a aplicação das quotas:"Issc náo è o pape! do Legislativo. Não podemos co-
brar clica dos deputados", afirmou.

De acordo com a Constituição estadual, há requisitos
para a escolha das instituições, que precisam ser de "in-

teresse publico". Segundo Eulálio. "não tem havido dificul-
dades na aprovação das Instituições", mesmo que ela seja
uma empresa privada, como a unidade de ensino Cursão,
uma das maiores da capital, onde estudam alunos da classe
média Os deputados Sabino Paulo (PFL) c Guilherme Melo
(PDSj doaram NCzS 20 mil e NCzS 50 mil. respectivamente,
para a escola, mas a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais) recebeu apenas NC/S 2 mil da Assembléia.

0 deputado Warton Santos (PMDB) fez doação integral
da verba a fundação Moura Santos, de seu pai O líder
do governo, Tomás Teixeira, destinou NC/S li> mil para a
fundação Alberto Silva e NCzS 5 mil para a Fundação
Evangcfina Rosa. da mãe do governador Alberto Silva. Ja o
deputado Xavier Neto (PL) não so conseguiu destinar toda a
sua quota como ainda arranjou doadores para a Fundação
Guilherme Xavier (do pai do deputado) Esta fundação
recebeu doações dos deputados Antônio Rufmo. Aqui-
les Nogueira, Irancilio Almeida c Robcrl Freitas, no total de

0 deputado Francisco Figueiredo (PMDB) foi o único a
não receber a verba, por considerá-la irregular, e de-
rtunciou que recebeu propostas de colegas "Queriam que eu
aplicasse a verba cm uma instituição para depois dividir o
dinheiro cm duas partes iguais para cada um", afirmou.

Correção — O mandato do atual secretário-geral da
ONU, Javicr Perez de Cuell.tr. não termina em outubro
de 1990, como informou o JORNAL DO BRASIL on-
tem, na matéria "Latinos 

querem Sarney na ONU como
secretário". Pcrcz de Cucllar só deixará o cargo cm 31 de
dezembro de 1991.
Hansenianos — O Movimento de Reintegração dos
Hanscnianos protestou junto ao Tribunal Superior Elci-
toral (TSE) contra a exigência de recolhimento prévio,
para desinfecção, dos títulos eleitorais de portadores de
hanseniasc. Segundo o medico Gerson Pereira, da Divisão
de Dermatologia do Ministério da Saúde, a desinfecção
dos títulos prevista no Código Eleitoral, de 1965, tornou-
se desnecessária, porque hoje se sabe que nào ha conta-

gio através de objetos tocados por hanscnianos. "O con-
tágio ocorre pela via aérea superior (nariz) ou através
do contato com lesões", explicou.
Mesários — O promotor da 2" Zona Eleitoral de
Porto Alegre, Sérgio Madeira, denunciou 11 mesários que
nào atenderam à convocação para trabalhar na eleição de
15 de novembro. Eles poderão se enquadrados no Artigo
344 do Código Eleitoral, que prevê até dois meses de
detenção, se nào derem justificativas aceitáveis ao juiz
Heitor Remonti. O coordenador do Tribunal Regioal
Eleitoral. Juraci Vilela, informou que já foram convoca-
dos 95% dos 1.193 mesários desginados para a capital

gaúcha.
Pedreira — A deputada Benedita da Silva (PT-RJ)
disse ontem em Porto Alegre que o candidato do PPB,
Antônio Pedreira, "nào tem expressão política nem res-

paldo junto aos setores do Movimento Negro" para ser o
representante da raça negra na sucessão presidencial,
como vem se apresentando no horário gratuito de rádio e
televisão. Benedita acrescentou que, apesar de Pedreira
ser negro e evangélico como ela. "o voto nào pode ser
confiado a um candidato pela cor da sua pele ou da sua
religião, e sim pelos compromissos assumidos por um

partido". Ela afirmou que o candidato do PPB nunca

participou de manifestações do Movimento Negro.

O mal» novo Shopping Conter do Baixada Flumlnonso. Um negócio paro mllhõos.

Avenida Comendador Teles, 2416 • Tol. 751-1218 • Vilar dos Teles • A Capital dos Jeans.
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Cartão do Leitor. —
Não entre na moda sem ele.
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Dirigentes do PFL querem usar
TV para responder a Aureliano

Rosângela liitlar

Brasília — O presidente do PFL,
senador Hugo Napoleão (PI), e o líder
do partido no Senado, Marcondes Gade-
lha (PB), decidiram usar, hoje e amanhã,

horário dc propaganda gratuita de rá-
dio e televisão para desmentir o cândida-
to do partido, Aureliano Chaves. Os dois
senadores, que lideram o movimento pa-
ra substituição de Aureliano por Silvio
Santos, não aceitaram os termos do pro-
nunciamento feito pelo candidato do
PIL nos programas de ontem e qiiinta-
feira. "Lie faltou com a verdade', acu-
sou Napoleão. "Vamos relatar o que de
fato aconteceu na semana passada*', pro-
meteu Gadelha.

O direito dc resposta que os dirigen-
tes do PFL pretendem exercer contra o
candidato dc seu partido é fato inédito.
Ontem à noite, informou-se no Tribunal
Superior Eleitoral (TSL) que haverá ne-
ecssidadc dc consulta ao plenário, para
decidir a quem caberá ocupar o horário
do PIL: Napoleão c Gadelha ou Aure-
liano. Os dois senadores acham, entre-
tanto, que nào há o que discutir, porque,
dc acordo com a lei, o horário gratuito c
dos partidos, nâo dos candidatos Eles
argumentaram que a Radiohras só põe
no ar fitas rubricadas pelos presidentes
dos partidos e anunciaram que as grava-
çoes começam a ser feitas hoje ~- oito
minutos para Napoleão c oito para Ga-
delha.

Ate ontem, a cúpula do PIL manti-
nha esperanças dc canali/ar para o em-
presáno Silvio Santos o apoio dos que
estavam com Aureliano até a semana
passada. Mas não vibia se o dono da
rede de televisão SBT conseguira partido
para concorrer a presidente da Repubh-
ca. "Nos afastamos disso", disse Gade-
lha.

Amigos de Aureliano informaram
que cie ficará longe de Brasília, para
evitar os dirigentes do partido O candi-
dato do PFL centralizará suas atividades
em Belo Horizonte, de onde saíra para
gravar programas do horário gratuito no
Rio. Ontem, ele deveria ter ido ao Piaui e' á Paraíba, mas as visitas (oram cancela-
das por Napoleão e Gadelha, que tem
suas bases, respectivamente, no PPL
piauiense e no l'i l. paraibano Na quin-
ta-fcira, Aureliano tese camelada uma
viagem a Bahia, programada pelo seu
es-ficl cscudcíio. deputado Francisco
Benjamim

Os pctekstas que nào quiserem ficar
com Aureliano tem para onde tr. mesmo
se o empresário Silvio Santos nào vnr
candidato por um des pequem* parti-
dos Com etcevão do Maranhão, essa e arealidade elcttoral apontada em analises

feitas por especialistas do partido, embo-
ra considerem que uma eandjdatura com
possibilidade de vitória em 15 de novem-
bro, como a do dono da rede SBT, forta-
leceria o PFL para as próximas disputas.

Maranhão — É o caso mais dra-
mático. O partido está sob controle do
presidente José Sarncy c seus filhos,
com a participação dos senadores Edison
Lobão e Alexandre Costa. Quem apoia o
candidato do PRN, Fernando Collor de
Mello, no estado é o senador João Caste-
Io, o maior inimigo do presidente Sarney.
Em São Luís, o prefeito Jackson Ligo
apoia o candidato do PDT, Leonel Bri-
zola. O governador Epitáeto Cafeteira
aderiu a Collor. Com isso, penga a can-
didatura do deputado Josc Sarney Filho
(PFL) ao governo do Maranhão, em
IWO.
Paraíba — O governador Tarcísio
Burity c o senador Raimundo Lira já
estavam apoiando Collor. A outra cor-
rente, liderada pelo prefeito dc João Pes-
soa, Wilson Braga, está com Bn/ola.
Ronaldo Cunha Lima. ex-prefeito de
Campina Cirande, ficou com Mano Co-
vas (PSDB). A família do senador Mar-
condes Gadelha está apoiando Afif Do-
mingos.
Piauí — Bn/ola poderá receber mais
adesões se o senador Huco Napoleão
convcnccr-sc dc que Silvio Santos não
será candidato. A candidatura Collor
foi tomada pelo governador Alberto Sil-
va. inimigo dc Napolcáo, enquanto Mi-
nam Portclla. do PDS, ficou com Mano
Covas.

Pernambuco — A maioria do
PFL pernambucano está com Collor.
Nesse caso se incluem o prefeito dc
Recife. Joaquim Francisco; o Ikkr na
Câmara, deputado Ricardo Fiúza; c o
vice-presidente da Câmara, deputado
InoccosTO de Oliveira O senador Marco
Maciel está mantendo apoio formal a
Aureliano Chaves,

Sergipe Nk> é confortável a si-
luaçào ao ministro do Interior, João Al-
ves, que também articulou a substituição
de Aureliano por Silvio Santos. O sena-
dor Albano Franco ocupou logo a candi-
datura cie Collor c o governador Aniòniio
Carlos Valadares está indo para o mes-
mo caminho,
te
Alagoas O senador Divaido Su-
ruagx, que também estava ligado a Aure-
liano Chave», continua afirmando que
ficara cora o candidato do partido mcv
mo deps iis do recuo da semana passada
Na realidade, como rúo pode aderir a
Fernando Collor, teus amigos acreditam

que apoiara Mário Covas, candidatura
para que está se dirigindo tambémem o
prefeito de Maceió, Guilherme Palmeira.
Coará — Os espaços estão ocupados
pelas candidaturas de Collor, com a fa-
milia de Adauto Be/erra; de Covas, com
o governador Tasso Jereissatti, e de
Brizola, com Lúcio Alcântara, pedetisla
egresso do PFL. Para o deputado Josc
Lins. membro da executiva do partido,
será fácil acompanhar seu lider Bezerra,
caso Silvio Santos desista da disputa.
Bahia O deputado Francisco Ben-
jamim. ex-grande amigo de Aureliano,
devera acompanhar a opi,ào do presiden-
te do partido, Hugo Napoleão, apesar
da distância entre a Bahia e o Piauí. Nào
ficará com Collor, trono ocupado pelo
ministro das Comunicações, Antônio
Carlos Magalhães, c seu grupo. Também
nào psvdc aderir a Cosas, porque é uma
área ocupada pelo deputado Jorge llagc,
seu inimigo. Lcur Lomanto. que era can-
didato a governador lançado por Aure-
liano. deverá desistir c seu pai. Lomanto
Júnior, náo terá problemas para acom-
panh.ir o ministro das Comunicações.
Rio de Janeiro O presidente do
partido, deputado Francisco IXimellcs,
liberou todos os integrantes da bancada.
c ele próprio não desestimulou a troca de
Aureliano por Silvio A deputada Sandra
Cavalcanti aderiu a Mario Covas, o
deputado Simào Scvum abocjnhou a fa-
lia dc Collor. ao lado dc outros compa-
nheiros
Minas Gerais - No estado dc
Aureliano Chaves, a reação aos cptsò-
dios de troca dc candidaturas esta nos
bastidores. Oficialmente, a maiona dos
pefclistas continua apoiando o cândida-
to. mas devera haver uma divisão homo-
genea entre Fernando Collor, Paulo Ma-
luf tPDS), Afif Domingo» (PD e até
Mano Covas, para quem se inclina o
deputado Mano Assad.
Acomodação O PFL de Sào
Paulo nunca esteve com Aureliano e con-
imua dividido entre os candidatos do
centro e da direita Em Goiás, o partido
divide-se entre Ronaldo Caiado (PSD) c
Afif Em Santa Catarina, o senador Jor-
et Bomhausen, seguindo o sSocjo das
bases, dcvbrou apoio a Afif. ha mais de
um mes I m Mato Grosso do Sul. os
pcíriníav rslio com Collor

So Paraná, q prrudeme úa Itaipu
Butacsonal, Ncv Braga, estava de acordo
com a substituição ik -Vurciuno Chaves
por Sihio S-inios. itui doer* patine-
ca com o candidato do parulo por (alta
de opçáo O senador Cario» Chtarelh. do
Rio Grande do Sul. esta com Collor fa/
tempo, e e pcssvd que o deputado Ar-
ruído Poeto siga esu diievào
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¦ O nino embaixador dc Portugal no Brasil, Leonardo Mathias, visitou ontem o JORNAL IX) BRASIL, acampa-
nhado pelo cônsul-geral no Rio, José Guilherme Yillclã. Ambos foram recebidos pelo diretor-presidente M. F. do
Nascimento Brito.
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SHÒWS, COMIDAS TÍPICAS, ARTIGOS DE
CAMPING, LAZER E ESPORTES

HOJE, AS 21 HORAS

NJUN
OUPA NOVi

COM O SHO\N
"LUZ"

AMANHA:
Espetáculo Circense, às 16 horas
Orquestra Harmônicas, de Curitiba, às 19 horas
A Fadista Maria Alcina, às 21 horas
O folclore português do Rancho Maria da Fonte
da Casa do Minho, às 22 horas.

Diariamente das 15 as 23 horas - Camping do Recreio

Lula não vê perigo com Sílvio
Petista diz que
o empresário só
divide ii direita

S 
AO PAULO — Scoaprc-
sentador e empresário SiI-

vio Santos conseguir um parti-
do para concorrer à eleição
presidencial, ele dividirá os yo-
los dos candidatos de direita,
mas não vai atrapalhar o PT e
o PDT. A avaliação foi feita
ontem pelo candidato petista á
Presidência. Luís Inácio Lula
da Silva, ao participar do pro-
grama Encontro com a Impren-
sa, da Rádio Jornal do Brasil.
Lula ironi/ou a dificuldade de
Sílvio Santos em encontrar um
partido e divse que 

"ele 
já per-

cebeu que é mais difícil ser pre-
sidente do Brasil do que co-
mandar um programa de
auditório". Lula passou o dia
de ontem com a família, cm
sua casa em São Bernardo, co-
memorando seus 44 anos.

Indagado sobre como pre-
tende governar com um Con-
grçsso de oposição — já que o
PT tem minoria na Câmara
dos Deputados e no Senado
—, Lula respondeu que se ciei-
to pretende desenvolver uma
boa política de convivência
com os parlamentares. 

"Prefi-

ro um Congresso autônomo. L
claro que vai ter gente contra,
mas essa é a prática da demo-
cracia", analisou ele, lembran-
do que em novembro de I990
haverá eleições parlamentares
e o PT acredita que poderá
aumentar sua bancada.

Lula comentou também a
oposição que muitos empresa-
rios poderão fazer a seu gover-
no. 'Vamos governar com a
pressão dos empresários da
mesma forma como cies gover-
nam com a pressão dos traba-
lhadores", uisse ele, ressaltan-
do, entretanto, que todos os
setores da sociedade que esti-
verem dispostos a trabalhar
com honestidade serão muito
bem aceitos pelo seu governo,
independentemente de serem
patrões ou empregados. "Oue-
remos do nosso lado a par-
te decente dessa sociedade",
definiu, garantindo que seu go-
verno vai denunciar tcxlas as
tentativas de corrupção que fo-
rem tentadas por qualquer se-
tor.

Reforma — Lula aprovei-
tou a oportunidade para fa/er
criticas á Fiesp l Federação das
Industrias do Estado de Sáo
Paulo). Segundo o candidato,
a entidade não representa mais
a totalidade do pensamento do

empresariado. "Conheço a
Fiesp desde 1969 c naquela
época cia se empenhava em
usar a força militar para mas-
sacrar os trabalhadores. Ago-
ra, alguns estão com medo
porque sabem que um traba-
lhador na Presidência vai de-
fender os interesses da classe
operária", declarou.

Ele garantiu também que
no primeiro ano de seu man-
dato a reforma agrária já será
colocada cm andamento. Afir-
mou que sua meta principal de
governo é aumentar a produ-
ção de alimentos e ísm) não
será possível sem a reforma
agrária. "O Brasil tem que se
transformar em um pais de pe-
quenas e médias propriedades
e no primeiro ano jã estare-
mos pondo isso em prática",
prometeu ele.

A reforma agrária pretendi-
da pelo PT será feita a partir
de levantamentos das áreas im-
produtivas, dcvolutas e de lati-
lundios, que estão sendo feitos
pelos técnicos do partido. Lula
disse que a política de assenta-
mento se dará a partir da de-
terminação de quais são os in-
teressses prioritários da
população que precisa de terra
para produ/ir.

Ascensão faz PT vender mais adesivo
SflO Paulo — Robwrto Faustirso

Paulo llaicato

O crescimento da campanha
eleitoral dc Luis Inácio Lula da
Silva á Presidência provocou o
aumento, nas última* semanas,
das vendas dc material dc propa-
ganda nos comitês c barraquinhas
do IT espalhados pelo pais. Ins-
trumentos tradicionais de divulga-
ção da imagem do PT c responsa-
seis cm parte pelos recursos
financeiros arrecadados durante
as campanhas eleitorais, os adesi-
sm, as estrelinhas do PT. os bro-
whes c camisetas começam a desa-
parecer das prateleiras das lojas
montadas pelos petistas com a
mesma velocidade com que Lula
cresce na campanha"Isso aqui esti uma loucura",
alegra-se Antônio Ssdncy Cionçal-
to, responsas*! pela iojtnha insta-
lada no comitê central dc campa-
nha dc Lula, no bairro paulistano
de Vila Medeiros (X números cxi-
btdos pelos militantes do IT cn-
volvidos nessa operação dc ven-
das rrfktcm a ascensão petista.
Nas contas do partido, pelo me-
nos 700 pesstvas costumam entrar
diariamente na lojinha do comitê
para comprar algum matcnal. o
que provocou a ampliação do mo-
vimento. no último mês. cm ecr-
ca dc 30%. Durante as 12 horas
diárias dc funcionamento do pos-
to dc venda, cerca dc NC/S 15 mi!
entram para os cofres do PT, con-
tra pouco mais dc NC/S 500,00
que o partido conseguia arrecadar
no local há seis meses.

Procura — Responsáveis por
duas lojas — a outra funciona na
sede do diretório regional —. por
barraquinhas espalhadas pela ca-
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Preste mês, as rendas de material alimentaram 30%

pitai paulista c pela distribuição
de material para outros estados,
os funcionários do comitê esti-
num cm NC/S (>0 mil o montante
de recursos gerados, só cm São
Paulo, todos os dias para a cam-
rxinha eleitora! de Lula No ulti-
mo mês. segundo a contabilidade
petista. cerca de 300 mi! adesivos
deixaram as prateleiras para serem
colados cm vidros dc automó-
veis de todo o pais. A procura
pelo matéria! dc campanha ja pro-
vocou, inclusive, uma espécie dc
racionamento dc vendas no comi-
lê. Nenhum comprador p»xlc ad-
quinr mais do que 20 unidades de
cada vez. Na última quarta-feira,
por exemplo, diante da ameaça
dc os estoques minguarem, foi
providenciada a remessa de nu!
estrelinhas de plástico com a ins-
crição PT. Em menos de 24 horas.
todo o lote já havia sido vendido.

O suecvso de vendas do mate-
rial de campanha se deve lambem
a insistência cada ve/ maior com

que os comitês pró-Lula de outros
estados solicitam encomendas.
"Eu tenho vindo aqui a cada 15
dias para comprar", revela 0 mé-
dico lui/ Marcos Ribeiro, mili-
tante do PT íid cidade mineira de
Itajubá. Na última sexta-feira, cn-
quanto se acotovelava com mais
seis pessoas no pequeno balcão.
Ribeiro se preparava para levar
para a sua cidade um lote de
100 camisetas. 200 estrelinhas. 200
adesivos c 200 bandeiras de plásti-
co. "Em 

quatro dias tudo acaba",
afirma.

Diante do acúmulo de pedidos.
0 comitê do PT não consegue dar
conta da demanda. Acumuladas
na mesa da lojinha existem pilhas
dc cartas solicitando o envio de
matéria! para municípios tão dis-
tantes entre si como Jardim do
Serrado, no Rio Grande do Norte,
e Nào Mc Toque, no Rio Grande
do Sul. "A 

gente trabalha sem
parar", afirma Antônio Sydncy,

Candidatos concordam que casa

popular só sai com subsídios
I ()/. IX) IGUAÇU. PR Há qua-

se consenso entre as propsistav de politi-
ca dc habitação dos candidatos à presi-
deneja da Republica, dc que para ame-
ni/ar o grave problema da falta de
moradias no pais o déficit esta esti-
mado em 10 milhões de unidades — c os
custos altos das construções uma
moradia popular com 40 metros qua-
drados nào custa menos de NC/S 37
mil, cm valores de outubro - é neces-
sano subsidiar os financiamentos para
a construção de habitações de famílias
dc baixa renda. A proposta dcsloante é
a do candidato do PL, Guilherme Afif
Domingos, que defende a eliminação
dos subsídios.

As propostas foram apresentadas no
painel O futuro da Habitação, dentro
do 52° Encontro Nacional da Industria
da Construção Civil, em Foz do Igua-
çu, por representantes de seis cândida-
tos a presidência da República. A pro-
posta do candidato do PL, apresentada
pelo arquiteto paulista Ronald Doma-
ni, foi a primeira e agradou, a julgar
pelo resultado de uma prévia sobre as
preferências eleitorais dos empresários:
Afif ganhou com 30,7%.

Demanda — A intenção do candi-
dato Mário Covas, do PSDB, de garantir
em cinco anos, 5 milhões de moradias
no país foi recebida com ceticismo pe-
los empresários. Além de duvidarem da
viabilidade financeira da proposta, apre-

sentada pelo arquiteto Sami Bussab. os
construtores afirmaram que a indústria
dc materiais de construção no pais nào
(cria condições de produ/ir os insumos
necessários. Bussab explicou que sào 5
milhões de moradias, o que inclui h.ibita-
çôes de aluguel e lotes urbanizados, alem
de novas construções. Ele afirmou, po-
rèm, que. se a industria nacional náo
supnr a demanda de material, a solução
é reduzir as alíquotas de importação e
usar material importado.

O prefeito de Curitiba. Jaime Ler-
ner. apresentou a proposta do cândida-
to do PDT, Leonel Brizola. Lerner fez
questão dc destacar que nào se pode
falar em politica habitacional isolada-
mente, mas sempre associá-la a um pro-
grama de desenvolvimento urbano em
que sejam assegurados infra-estrutura e
transportes. O PDT defende a solução
do problema habitacional atacando CO-
mo principal causa a migração, com pro-
postas de fixação da população no cam-
po e nas pequenas e médias cidades.
Lerner citou as comunidades urbanas vi-
larejos, que podem abrigar 1.500 pes-
soas. construídas ao longo das rodovias
vicinais do pais, que chegam a 1 milhão
de quilômetros. 

"Se cada município
construir uma, teremos 10 milhões de
pessoas assentadas", declarou.

Estrutura — A proposta do candi-
dato do PRN, Peruando Collor de Mel-

lo, apresentada pelo engenheiro Pedro
Bara Neto, também contempla preo-
cupaçòes com estrutura e transporte.
Bara Neto informou que esta prevista
a construção de corredores exclusivos
para transporte urbano, "uma idéia que
nasceu em Curitiba com o prefeito Jaime
Lerner'', Lm habitações, propriamente, a

proposta do partido é construir 2.3 mi-
Ihõcs de unidades em cinco anos, com o
investimento de IN milhões de dólares A
intenção é construir uma media de 4WI
mil moradias por ano com financiamen-
tos explicitamente subsidiados para as
famílias de baixa renda. Para a classe
media, a moradia ficará ao sabor do
mercado.

O PMDB de Ulysses Guimarães tem
uma meta bem mais modesta: 200 mil
unidades em cinco anos. A proposta,
apresentada pelo economista Eduardo
de Freitas Teixeira, é atender ás fami-
lias marginalizadas do mercado de traba-
lho e aquelas que recebem até três sala-
nos mínimos. Os recursos deverão vir de
uma reforma fiscal e da redução dos
encargos financeiros da divida pública. O
candidato do PCB. Roberto freire, cuja
proposta foi apresentada pelo arquiteto
Paulo Melo Bastos, propõe um plano de
emergência subsidiado, a ser executado
pelos municípios; para atendimento às
famílias que têm renda mensal de até
cinco salários mínimos.
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Dirigentes
TV para re

Rosângela llittar

BRASfLIA -- O presidente do PFL,
senador Hugo Napolcão (IM), e o líder
do partido no Senado, Marcondes Gadc-
lha (PB), decidiram usar, hoje c amanhã,
o horário dc propaganda gratuita de rá-
dio c televisão para desmentir o cindida-
to do partido, Aureliano Chaves. Os dois
senadores, que lideram o movimento pa-
ra substituição de Aureliano por Silvio
Santos, não aceitaram os termos do pro-
nunciamento feito pelo candidato do
PFL nos programas de ontem e quinta-
feira. "L:le faltou com a verdade", acu-
sou Napolcão. "Vamos relatar o que de
fato aconteceu na semana passada", pro-
meteu Gadelha.

O direito de resposta que os dirigen-
tes do PPL pretendem exercer contra o
candidato de seu partido é falo inédito.
Ontem à noite, inlormou-sc no Tnhunal
Superior Eleitoral (TSlí) que haverá ne-
cessidade dc consulta ao plenário, para
decidir a quem caberá ocupar o horário
do PPL: Napolcão e Gadelha ou Aure-
liano. Os dois senadores acham, entre-
tanto, que não há o que discutir, porque,
de acordo com a lei, o horário gratuito c
dos partidos, não dos candidatos. Eles
argumentaram que a Radiobrás só põe
no ar fitas rubricadas pelos presidentes
dos partidos e anunciaram que as grava-
ções começam a ser feitas hoje — oito
minutos para Napolcão c oito para Ga-
delha.

Até ontem, a cúpula do PFL manti-
nha esperanças dc canalizar para o cm-
presáno Silvio Santos o apoio dos que
estavam com Aureliano ate a semana
passada. Mas não sabia se o dono da
rede de televisão SBT conseguira partido
para concorrer a presidente da Repúbli-
ca. "Nos afastamos disso", disse Gadc-
lha.

Amigos de Aureliano informaram
que ck ficará longe de Brasília, para
evitar os dirigentes do partido. O candi-
dato do PFL centralizara suas atividades
em Belo Horizonte, dc onde saíra para
grasar programas do horário gratuito no
Rio. Ontem, ele descria ter ido ao Piaui c
á Paraíba, mas as visitas foram cancela-
das por Napolcão e Gadelha, que tèm
suas bases, respectivamente, no PFL
piauiense e no PFL paraibano. Na quin-
ta-feira. Aureliano lese cancelada uma
viagem á Bahia, programada pelo seu
cs-ficl escudeiro, deputado Francisco

. Benjamim.
Os pefelístas que não quiserem ficar

com Aureliano tem para onde ir, mesmo
se o empresário Silvio Santos não sair

| candidato por um dos pequenos parti-' *dos. Com exceção do Maranhão, essa é a
realidade eleitoral apontada cm analises

do PFL querem usar
sponder a Aureliano
feitas por especialistas do partido, embo-
ra considerem que uma candidatura com
possibilidade dc vitória cm 15 dc novem-
bro, como a do dono da rede SBT, forta-
leceria o PFL para as próximas disputas.

Maranhão — to caso mais dra-
mático. O partido está sob controle do
presidente José Sarncy c seus filhos,
com a participação dos senadores Edison
Lobão e Alexandre Costa. Quem apoia o
candidato do PRN, Fernando Collor dc
Mello, no estado é o senador João Caste-
Io. o maior inimigo do presidente Sarncy.
Em Sào Luís, o prefeito Jackson Lago
apoia o candidato do PDT. Leonel llrt-
zola. O governador F.pitácio Cafeteira
aderiu a Collor. Com isso. periga a can-
didatura do deputado José Sarney Filho
(PFL) ao governo do Maranhão, cm
1990.
Paraíba — O governador Tarcísio
Buríty e o senador Raimundo Lira já
estavam apoiando Collor. A outra cor-
rente, liderada pelo prefeito de João Pes-
soa, Wilson Braga, está com Bnzola.
Ronaldo Cunha Lima. cx-prefcilo dc
Campina Grande, ficou com Mário Co-
vas (PSDB). A família do senador Mar-
condes Gadelha está apoiando Afif Do-
mingos.
Piauí - Brizola poderá receber mais
adesões se o senador Hugo Napolcão
convencer-se dc que Silvio Santos não
será candidato. A candidatura Collor
foi tomada pelo governador Alberto Sil-
va, inimigo dc Napolcão. enquanto Mi-
riam Portclla, do PDS. ficou com Mino
Covas.

Pernambuco - A maioria do
PFL pernambucano esta com Collor.
Nesse caso se incluem o prefeito de
Recife, Joaquim Francisco; o líder na
Câmara, deputado Ricardo Fiúza; e o
vice-presidente da Câmara, deputado
lnocêncio dc Oliveira. O senador Marco
Maciel está mantendo apoio formal a
Aureliano Chaves,

Sergipe - Nâo é confortável a si-
tuaçáo do ministro do Interior, João Al-
ses, que tambem articulou a substituição
dc Aureliano por Silvio Santos. O sena-
dor Albano Franco ocupou logo a cindi-
datura dc Collor e o governador Amorno
Carlos Valadares está indo parj o mcv
mo caminho.
te.
Alagoas - O senador Divaldo Su-
ruagy, que também estasa ligado a Aure-
liano Chaves, continua afirmando que
ficará asm o candidato do partido mcv
mo depois do recuo da semana passada
Na realidade, como não pock adem a
l emando Collor, seus amigsn acreditam

que apoiara Mário Covas, candidatura
para que csiá se dirigindo taiiibcmem o
prefeito dc Maceió, Guilherme Palmeira.
Ceará — Os espaços estão ocupados
pelas candidaturas de Collor. com a fa-
mília de Adauto Bezerra; dc Covas, com
o governador Tasso Jereissatti, c de
Brizola, com Lúcio Alcântara, pedelista
egresso do PFL, Para o deputado José
Lins, membro da executiva do partido,
será fácil acompanhar seu lider Bezerra,
caso Silvio Santos desista da disputa.
Bahia O deputado Francisco Ben-
j.imim, ex-grande amigo dc Aureliano,
deverá acompanhar a opção do presiden-
te do partido, Hugo Napolcão. apesar
da distância entre a Bahia c o Piaui. Não
ficará com Collor. trono ocupado pelo
ministro das Comunicações, Antônio
Carlos Magalhães, c seu grupo. Tambem
nào pode aderir a Covas, porque é uma
área ocupada pelo deputado Jorge Hagc.
seu inimigo. Lcur Lomanto, que era can-
didato a governador lançado por Aure-
hano. deverá desistir c seu pai. Lomanto
Jumor, nào terá problemas para acom-
panhar o ministro das Comunicações.
Rio de Janeiro O presidente do
partido, deputado Francisco Domclles,
liberou todos os integrantes da bancada,
c ele próprio nào dcsestimulou a troca dc
Aureliano por Sílvio. A deputada Sandra
Cavalcanti aderiu a Mario Covas; o
deputado Simão Scssim abocanhou a fa-
tia dc Collor, ao Lido de outros compa-
nheiros.
Minas Gerais — No estado dc
Aureliano Chaves, a reação aos episó-
dios de troca de candidaturas está nos
bastidores. Oficialmente, a maioria dos
pefelístas continua apoiando o cândida-
to, mas deverá haver uma divisão homo-
genea entre Fernando Collor, Paulo Ma-
luf (PDS). Afif Domingos (PL) c até
Mano Cosas, para uuem se inclina o
deputado Mano Assao.
Acomodaçlo O PFL de São
Paulo nunca esteve com Aureliano e con-
tinua dividido entre os candidatos do
centro e da direita Em Goiás, o partido
disidc-sc entie Ronaldo Caiado (PSD) e
Afif Em Santa Catarina, o senador Jor-
gc Bomhauscn, seguindo o desejo da»
bases, declarou apoio a Afif. há mais de
um mes Fm Mato Grosso do Sul, os
pefelístas eslão com Collor,

No Paraná, o presidente da ltaipu
Buiaaonal. Nry Braga, estava dc acordo
com a substituição de Aureliano Chaves
por Silvio Santos, mas devera pertrune-
cer com o candidato do partido rvr falia
dc apcÂo O senador Cariai Chiirdh, do
Rio Grande do Sul. esta com Collor faz
tempo, c c possível que o deputado Ar-
naldo Pncto siga essa direção.
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¦ O novo embaixador dc Portugal no Brasii, Leonardo Mathias, visitou ontem o JORNAL DO BRASIL, acompa-
nhado pelo cônsul-geral no Rio, José Guilherme Viticla. Ambos foram recebidos pelo dirctor-presidcntc Ai*. F. do
Nascimento Brito.
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SHOWS, COMIDAS TÍPICAS, ARTJGÕS DE
CAMPING, LAZER E ESPORTES: ISV^;,

HOJE, ÀS 21 HORAS

ONJ
COM O SHO\N
"LUZ"

AMANHA:
Espetáculo Circense, às 16 horas
Orquestra Harmônicas, de Curitiba, às 19 horas
A Fadista Maria Alclna, às 21 horas
O folclore português do Rancho Maria da Fonte
da Casa do Minho, às 22 horas.

.Diariamente das 15 às 23 horas < Carnping do Recreio
,T "
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Lula não vê perigo com Sílvio
Pctista diz que
o empresário só
divide a direita

SAOPAULO 
—Scoapre-

sentador e empresário Síl-
vio Santos conseguir um parti-
do para concorrer à eleição
presidencial, ele dividirá os yo-
tos dos candidatos de direita,
mas não vai atrapalhar o PT e
o PDT. A avaliação foi feita
ontem pelo candidato pctista à
Presidência, Luis Inácio Lula
da Silva, ao participar do pro-
grama Encontro com o Imprcn-
mi. da Rádio Jornal do Brasil.
Lula ironizou a dificuldade de
Silvio Santos cm encontrar um
partido e disse que 

"ele 
já per-

cebeu que é mais difícil ser pre-
sidente do Brasil do que co-
mandar um programa de
auditório". Lula passou o dia
de ontem com a familia, cm
sua casa em São Bernardo, co-
memorando seus 44 anos.

Indagado sobre como pre-
tende governar com um Con-
eresso de oposição — já que o
PT tem minoria na Câmara
dos IX-putados c no Senado
—, Lula respondeu que se elei-
to pretende desenvolver uma
boa política de convivência
com os parlamentares. 

"Prcfi-

ro um Congresso autônomo. É
claro que vai ter gente contra,
mas essa é a prática da demo-
cracia", analisou cie, lembran-
do que cm novembro de 1990
haverá eleições parlamentares
e o PT acredita que poderá
aumentar sua bancada.

Lula comentou também a
oposição que muitos empresa-
nos poderão fazer a seu gover-
no. "Vamos 

governar com a
pressão dos empresários da
mesma forma como eles gover-
nam com a pressão dos traba-
lhadores", disse ele, ressaltam
do, entretanto, que todos os
setores da sociedade que esti-
verem dispostos a trabalhar
com honestidade serão muito
bem aceitos pelo seu governo,
independentemente de serem
patrões ou empregados. "Que-
remos do nosso lado a par-
te decente dessa sociedade",
definiu, garantindo que seu go-
verno vai denunciar todas as
tentativas de corrupção que fo-
rem tentadas por qualquer se-
tor.

Reforma — Lula aprovei-
tou a oportunidade para fazer
criticas á Liesp (Federação das
Indústrias do Lstado de São
Paulo). Segundo o candidato,
a entidade não representa mais
a lotahdade do pensamento do

empresariado. "Conheço a
Fiesp desde 1969 e naquela
época ela se empenhava em
usar a força militar para mas-
sacrar os trabalhadores. Ago-
ra, alguns estão com medo
porque sabem que um traba-
Ihador na Presidência vai de-
fender os interesses da classe
operária", declarou.

Ele garantiu também que
no primeiro ano de seu man-
dato a reforma agrária já será
colocada em andamento, Aftr-
mou que sua meta principal de
governo é aumentar a produ-
ção de alimentos e isso náo
será possível sem a reforma
agrária. "O Brasil tem que se
transformar .mi um país de pe-
quenas e médias propriedades
e no primeiro ano já eslare-
mos pondo isso em prática",
prometeu ele.

A reforma agrária pretendi-
da pelo PT será feita a partir
de levantamentos das áreas im-
produtivas, devolutas c de lati-
fúndios, que estão sendo feitos
pelos técnicos do partido. Lula
disse que a política de assenta-
mento a* dará a partir da dc-
terminação de quais são os in-
teressses prioritários da
população que precisa de terra
para produzir.

Ascensão faz PT vender mais adesivo
RSo Paulo — Roberto Faustirso

Pauto Buscato

O crescimento da campanha
eleitoral dc Luis Inácio Lula da
Silva â Presidência provocou o
aumento, nas últimas semanas,
das vendas dc material de propa-
ganda nos comitês c barraquinhas
do PT espalhados pelo país. Ins-
trumentos tradicionais dc divulga-
cão da imagem do PT c responsa-
veis cm parte pelos recursos
financeiros arrecadados durante
as campanhas eleitorais, os adesi-
vos, as estrelinhas do PT, os bro-
ches c camisetas começam a devi-
parecer das prateleiras das lojas
montadas pelos pelistas com a
mesma velocidade com que Lula
cresce na campanha.

"Isso aqui está uma loucura",
aiegra-sc Antônio Svdncy Gonçal-
ves. responsável pela lojinha insta-
lada no comitê central dc campa-
nha dc Lula. no bairro paulistano
dc Vila Medeiros Os números evi-
bidos pelos militantes do PT en-
solsidos nessa operação dc ven-
das refletem a ascensão pctista.
Nas contas do partido, pelo me-
nos 7fK) pessoas costumam entrar
diariamente na lojinha do comitê
para comprar algum material, o
que provocou a ampliação do mo-
vtmento, no último mcs. cm ecr-
a dc 30* a. Durante as 12 horas
diárias dc funcionamento do pus-
to dc venda, cerca dc NCzS 15 mi!
entram para os.cofres do PT, con-
ira pouco mais dc NCzS 500.00
que o partido conseguia arrecadar
no local há seis meses.

Procura — Responsáveis por
duas lojas — a outra funciona na
sede do diretório regional —, por
barraquinhas espalhadas pela ca-
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Neste mês, os vendas de material aumentaram 30%

pitai paulista c pcía distribuição
dc material para outros estados,
os funcionários do comitê esti-
mam em NC/S 60 mil o montante
de recursos gerados, só cm Sào
Paulo, todos os dias para a cam-
panha eleitoral dc Lula. No últi-
mo mês, segundo a contabilidade
pctista. cerca dc J00 mil adesivos
deixaram as prateleiras para serem
colados cm sidros dc automó-
seis dc todo o pais. A procura
pelo material de campanha já pro-
vocou, inclusive, uma espécie de
racionamento de vendas no comi-
té. Nenhum comprador psxle ad-
quirir mais do que 20 unidades de
cada ve/. Na última quarta-feira,
por exemplo, diante da ameaça
de os estoques minguarem, foi
providenciada a remessa dc mil
estrelinhas de plástico com a ins-
cnçâo PT. Lm menos de 24 horas,
todo o lote já havia sido vendido.

O sucesso de vendas do mate-
ri.ii de campanha se deve tambem
a insistência cada vez maior com

que os comitês pró-Lula de outros
estados solicitam encomendas.
"Eu tenho sindo aqui a cada 15
dias para comprar", revela o mé-
dico Lm Marcos Ribeiro, mili-
tanie do PT da cidade mineira de
Itajubá. Na última sexta-feira, en-

quanto se acotovelava com mais
seis pessoas no pequeno balcão.
Ribeiro se preparava para levar
para a sua cidade usa lote de
100 camisetas, 200 estrelinhas. 200
adesivos c 200 bandeiras de plásti-
co. "Lm 

quatro dias tudo acaba",
afirma.

Diante do acúmulo de pedidos,
o comitê do PT não consegue dar
conta da demanda. Acumuladas
na mesa da lojinha existem pilhas
de cartas solicitando o envio de
material para municípios tão dis-
tantes entre si como Jardim do
Serrado, no Rio Grande do Norte,
e Não Me loque, no Rio Cirande
do Sul. "A 

gente trabalha sem
parar", afirma Antônio Sydnev.

ÍSo Paulo — Zcica Feltosa

I I "L:u 
gostaria de estar complc-

— tando não 44 anos, mas 24",
brincou o candidato do PT á Presi-
dència da República, Luis Inácio Lu-
Ia da Silva, ao entrar no auditório do
Sindicato dos Metalúrgicos dc Sào
Bernardo do Campo e Diadema para
festejar o aniversário. Diante de uni
auditório lotado por mais de 500 tra-
balhadorcs, disse: "Tudo bem. No

ano que vem. espero comemorar meu
aniversário com milhares dc compa-
nheiros no Palácio do Planalto". A
surpresa ficou por conta do viec-pre-
sidente das Indústrias Vil Ia res, Sérgio
dc Almeida Martins. Ele apareceu na
festa para anunciar que o torno me-
cênico PP-10 — a máquina que o
operário Lula manejou de 1965 a
1980 —será levado para o sindicato.

onde ficara cm exposição permanen-
te. O presidente Vicente Paulo da
Silva havia pedido o torno á Villarcs,

para iniciar com "uma 
peça históri-

ca" a montagem dc um museu do

trabalhador cm São Bernardo. De-

pois dc discursar, Lula cortou o bolo,

que o homenageava com a inscrição
"Lula-lá, sem medo de ser feliz".
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Collor força pouso de avião à
noite para chegar a um comício

Conversa no caüçadão

TEÓFILO OTONI, MCi O can-
didato do PRN a presidente da Rcpúbli-
ca, Fernando Collor de Mello, chegou
quinttt-fcira a esta cidade do Nordeste de
Minas forcando um pouso cm horário
proibido pelo Ministério da Aeronáuti-
ca: eram I°h25, quase meia-hora depois
do pôr-do-sol, cm aeroporto sem iluini-
nação de pista, sem sistema de rádio e
sem balizamento, como reclamou o pilo-
to de um dos 11 aviões que compunham
a caravana, alem de um helicóptero,
Pouco depois, Collor fazia um comício
que reuniu cerca de X mil pessoas, e
consumiu, cm sua organização, "mais de
NC/S SO mil pagos por empresários lo-
cais", segundo o ex-prefeito Gctúlio Nci-
va.

A chegada noiurna de Collor obrigou
seis veículos do destacamento local da
Policia Militar a acenderem seus faróis
para marcar a cabeceira, as laterais e o
final da pista. Um dos aviões derrapou
por duas vezes, o que gerou comentário
revoltado de um piloto que pediu para
não ser identificado.

íi um absurdo o Collor exigir que
pousemos no escuro, procedimento que c
proibido pelo Ministério da Aeronáuti-
ca.

Show completo Fernando
Collor desceu a pe a distância de cerca de
um quilômetro que separa o aeroporto
da rodovia Rio-Bahia (UR-116), onde
dezenas de pessoas em 330 veículos (se-
gundo o» organizadores) o aguardavam
para uma carreata de 5 quilômetros até o
Centro da cidade. Lá, um forte esquema
de publicidade estava armado para re-
cepcionar o candidato dezenas de famas
de boas-vindas, montagens giratórias
com lâmpadas coloridas cm que figurava
o nome "Collor", centenas de carta/cs.
inúmeras bandcirolas (um dos aviões da
comitiva trazia bandcirolas às pencas) e
ate cópias «erox do roteiro da carreata c
mapa do local onde se realizaria o comi-
cio c o shosv do cantor baiano Luís
Caldas" Levei uma sem ma preparando este
show — contou o cx-prefcito Gctúlio
Neiva, que denou o PMDB para coorde-
nar a campanha do PRN. Disse que
contratou 10 jovens por NCzS 200 por
semana para irem de casa cm casa com
matena! de propaganda sobre o comício
c ensinando os eleitores a votarem cm
Collor.

Gctúlio Nriva garantiu que recebeu"so NCzS "1 mil" do comitê central da
campanha de Collor c ^ae empresários c
profissionais liberais, cuios nomes não
quis atar. abnram o livro de ouro arre-
cad.indo "cn mais de NCzS 80 mil" que
foram gastos Para a Rohr Fngrnhana.
que montou o palanque, no qual não
faltava nem mesmo telefone ligado à rede
da Lmbrjtcl pelo sistema DDD, foram
destinados NCzS 25 mil. Outros NCzS
15 mil foram para a aparelhagem de
som.de 20 mil watts.e NCzS 10 mil para
o cachê de Luis Caldas, discriminou o
ex-prefeito.

O restante foi gasto com telefonemas
c telegramas de convite, muitos fogos de
artificio. 550 camisetas c mil bandcirolas
com fotos do candidato, completou Nci-
va

No rápido pronunciamento que fez.
debauo de muita chuva. I ernando Col-
lor prometeu 

"um 
governo honrado, de

combate á corrupção c de vergonha na
cara. ao contrario desse que esta no Pia-
nalto". Lhs.se que vai reabilitar a Supc-
riniendèncía de Desenvolvimento do
Nordeste iSudcnc). que. segundo ele, "só
está voltada para corrupção c roubalhci-
ra". Mas, ao afirmar que mandará irri-
gar toda a região de Teófilo Otoni com
água do Rio Sào Francisco. Collor tro-
pecou na geografia: o Rio São Francisco
passa a mais de 500 quilômetros de Teó-
filo Otoni.

Um 'sliowmaii9 na campanha
Ex-prefeito até
canta paru animar
a platéia do PRN

Ex-prefeito 
pelo PMDB, c

atual secretário de Governo
do prefeito Edson Soares, do
PDT, o jornalista Cetúlio Neiva,
de 47 anos, não se limitou a
organizar o comício de anteon-
lem do candidato do PRN a presi-
dente da República, Fernando
Collor de Mello, nesta cidade do
Nordeste de Minas. Neiva fez
também as vezes de showman, can-
latido c animando a platéia, na
meia-hora que antecedeu a chega-
da de Collor ao palanque, monta-
do ao lado do terminal rodovia-
rio.

- Soltem esse balão, ele tem
corrente elétrica — ordenava Nci-
va, ao microfone, às pessoas que
puxavam um enorme balão bran-
co, com o nome de Collor, para
com ele se abrigarem da chuva,
cujo volume aumentava. Neiva até
socorreu — chamando rápida-
mente um médico, e mandando
pessoas levarem-na para o palan-
que — uma moça que desmaiou
na platéia. Mas seu forte mesmo
foi como cantor de músicas que
iam de Elvis Presley á Jovem
Guarda, passando por Im Bamba
e Feeling, cm variado repertório."Quero 

que você Me aqueça
neste inverno, F. que os oulros
candidatos vão pro inferno", pa-
rodiou Neiva. com sua voz rouca e
ritmada, nào se importando cm
deixar o velho verso de Roberto c

Erasmo Carlos de pé totalmente
quebrado. Sem soltar o microfo-
ne, Neiva pedia desculpas, no in-
tervalo das músicas americanas,
por seu "inglês esquisito", ao vice-
presidente o PRN, deputado lede-
ral Hélio Costa, que foi repórter
do Fantástico c morou nos Esta-
dos Unidos durante muitos anos.

Neiva se entusiasmou tanto
com o sucesso que fazia, levando
o povo a cantar junto e a dan-
çar, que só parou quando Fer-
nando Collor já subia ao palan-
que e o locutor do comício,
atrapalhado, lhe pedia que en-
cerrasse logo sua apresentação.

Eu tenho de fazer de tudo,
até cantar, para garantir o suces-
so do comício, que organizei so-
zinho — disse Neiva, que desde
que saiu do PMDB para coorde-
nar a campanha de Collor na
região está sem partido. O ex-pre-
feito afirmou que nào contou com
a ajuda de nenhuma liderança da
região, pois o prefeito (a quem
serve) é brizolista e os dois depu-
tados de lã (Ketnil Kumaira, que é
presidente da Assembléia Legisla-
tiva de Minas, e Luis Leal. tam-
bem do PMDB) apoiam Ulysses
Guimarães. Neiva, no entanto, ga-
ranliu que não foi difícil cuidar de
tudo.

Foi até muito fácil, pois os
empresários deram cerca de NCzS
80 mil. Encher a praça é mais fácil
ainda, pois o povo tem tendência
natural para votar no Collor. daí
vir todo mundo vê-lo, ao primeiro
convite -- assegurou o cx-prefei-
to.

Campina Grande. PB — Jarnil Blitar* 1

Todo 
final dt- tarde os aposenta-

dos Raul Pequeno, dr "2 anos,
Napoleio Medeiros, dt 77, ( Geide
Trigueiro*, de 5K. se rtvwitiam no
calçadao da Ru» Maciel Ilnhciro, no
( entro de Campina Grande (PB), para
fato o qur mais gostam: falar mal da
vida alheia, conversar fiado r discutir
polirici. Como tk-v. outros moradores
já deveram o Catçadào como i "toca
maldita" d» cidade.

( arapina. situada na Serra da Bor-
horrma. é a (idade mais politizada da
Paraíba, ondf ate o Partido \ rrde ik
h-mando (ialVira tem milninria. I.
foi no calçadao. pur r\i-mpK que esjn-
danfr-v da l niirrsidade Federal da Pa-

ratba, i volta de uma barraca do PT.
decidiram ir ao comício do candidato
do PRN i Presidência, ( ollor de Mel-
ki, na última segunda-feira, para hosti-
li/à-ki.

Filtre os mak velhos, a paixão pela
política é igual. Ilyx*nta como o ami-
go Napoleio. Raul Pequeno se orgulha
de estar com a idade de seu candidato
a presidente: "Nio wm eleitor de ca-
bresto. eu voto nos homens de idéias*\
afirma. Napoleio, por sua «ez, só tem
urna certeza: se nin puder votar no
"velhinho" iv> segundo tumo quer vo-
lar em quem derrotar Iaila. -Ja pen-
sou o I ula nos reprnentando nas Na-
ÇÔes I nkiasT", indaga.

Comentando I reação de segurança
de Colkir contra os estudantes no co-
micio, Raul Pequeno recorda: "No
meu lempo eles nem desciam do avião.
se «itjsftem esses capangas pra cima da
gente saiam era com furo dt- privei-
raw.

Mas a convivência entre os repre-
sentantes das várias tendências politi-
ca» que freqüentam o ralçadán é paci-
fica. Oide T rigueiros mia em ( olkir c
acha que - vaias que seu candidato
recebeu em Campina Crandc fa/em
parte de uma Btritégia eleitoral do
If. "O PT está atrás de um fato novo.
igual t Ydia Redonda, para eleger ou-
tra Krandina". avalia.

JB

Cartão
do
Leitor.
Não
vá ao
Cinema
semeie.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR
VAGAS: 01 (UMA)
CLASSE: PROFESSOR AUXILIAR
ÁREA FARMÁCIA HOSPITALAR, HOMEO-
PATICA E FARMACOTÊCNICA
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 25.10.89 A
23.11.89
INFORMAÇÕES: SECRETARIA DA ESCOLA
DE FARMÁCIA. RUA COSTA SENA. 171
TELEFONES. (031) 551-1177 E 551-1309.
EM OURO PRETO —MG.

Ç O N V l T £

NataIReveilloN
Egito

Israel

Grécia

Você pode passar o seu Natal e
Reveillon num verdadeiro passeio
pela história. Conhecer Egito, Is-
rael e Grécia, com a possibilidade
de ir à Turquia, será um aconfeci-
menfo inesquecível. Você merece
estes lugares do passado. Dê a vo-
cê mesmo este presente.
SAÍDA: 17/DEZ/89 DURAÇÃO: 18 dias

P. AÉREA (por pessoa) USS 2.552,00
P. TERRESTRE (por pessoa)... US$ 250,00

iur/smo
MtMATua OOMS 0041SAMSKY 0}

AV. RIO BRANCO, 181 • 8? AND • TEL.: 262-9677

Esta é a maior expansão, desde
abril de 1987. E a segunda maior,

em agosto, desde 1982.

Enquanto a economia brasileira
permanece estagnada, sofrendo

as conseqüências da Inflação,
a fluminense está em ritmo
acelerado de crescimento.

42 • ECONOMIA

De acordo com a previsão dos
técnicos do Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE),
as taxas de crescimento

acumuladas durante o ano
possibilitarão à indústria do Rio

registrar o primeiro resultado
positivo desde 1986, ano em que

o Plano Cruzado gerou um
verdadeiro boom econômico.

O GLOBO
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De acordo com o Governador
Moreira Franco, o Estado contribuiu

para isso, criando um aparato
institucional e um ambiente

propício aos investimentos, cujo
modelo está sendo copiado por

outros Estados e municípios.
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Para 
quem simplifica o mundo,

dividindo cm duas partes —
esquerda e direita.

Pela última pesquisa do Gallup,
os candidatos de direita (Collor,
Maluf, Afif, Caiado, Aureliano e
Camargo) detêm 47,1 % do eleitora-
do.

Eram 54,8% cm meados de se-
tembro. ?

Já a esquerda (Lula. Brizola,
Covas, Ulysses e Freire) representa

,40.2%.
Subiu 11,1 pontos percentuais

em 40 dias.

¦ Papai Noel
O jornal O Globo prestou um bom

serviço a Leonel Brizola, ao estampar
ontem na sua primeira página uma
foto do candidato do PDT ao lado do
líder comunitário José Roque, confun-
dido pelo jornal como traficante.

P
Parece até coisa de simpatizantes

i(do PDT para esvaziar a candidatura
a)L Lula.

Indignaçào
Do candidato tucano Mano Co-

vas, sobre a publicação da foto de
Leonel Brizola com o líder comunita-
no José Roque, como se este fosse um
traficante:

- Nem que fosse um bandido. O
candidato na rua está sujeito a tirar

cJ, fotografias com quem dele se aproxi-
ma.
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Carga pesada
A Copcrsucar acaba de receber

autorização do governo brasileiro pa-
ra importar da Europa 97 mil metros
cúbicos de álcool feito de vinho c mais
20 mil de álcool anidro dos Estados
Unidos.

E o Proálçool, que foi implantado
exatamente para economizar divisas?

Profecia
Üm dos luas pretas da campanha

do candidato do PMDB, Ulysses Gui-
marães. o evdeputado José Gregori,
demonstrou preocupação com o estra-

• go que pode ser provocado pela even-
lual candidatura do empresário Silvio
Santos.

— Sc ele realmente conseguir uma
legenda, vai alterar t.inlo o quadro
eleitoral que nem mesmo o profeta
Nosiradamus poderia prever o que vai
acontecer depois —¦ assusta-se Grego-
ri.

Na verdade, Ulysses nada tem a
A- temer.

Até porque pior do que está, sua
candidatura não ptxic ficar.

Surrupiaram
A alriz Regina Duarte, que fazia

ontem à tarde uma panfletagem em
Niterói para o candidato tucano Ma-
rio Covas, leve sua bolsa roubada no

•meio da confusão.

Explode, coração!
Entre as dezenas de telegramas n-

cebidos ontem por conta de seu ani-
versaria, um tocou fundo o candidato
Luís Inácio Lula da Silva.

Foi o de Lurian, sua filha de 15
.anos com a enfermeira Minam Cor-
deiro. nascida quando ele ainda era
pnmeiro-sccretário do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo do
Campo e Diadema.

Dizia: "Não sào covardes os que
perdem. Covardes são os que nào lu-•tam por medo de perder. Te amo mui-
to. Beijos è felicidades por esta data
lão importante".

Lâmina
A Gillette entrou com processo no

,Conar contra a Wiikinson, que está
•lançando no Nordeste um aparelho
descartável de barbear anunciando

"um tchan a mais" c usando como
fundo musical no comercial de TV a 54
Sinfonia de Beethoven - aquela que
inicia com "tchan. tchan, tchan,
tchan".

Como se sabe, o slogan que encer-
ra as peças publicitárias da (jillettc.

O Conar determinou que a Wil-
kinson retirasse a sinfonia do filmete.

Carona
O deputado estadual c ex-secretá-

rio de Esportes, Lazer e Turismo de
Minas. Tancredo Naves iPMDB), su-
biu ao palanque e discursou no comi-
cio de Fernando Collor de Mello
(PRN). esta semana, cm Porteirinha
(MG).

Mas garantiu que não colloriu e
continua firme com o candidato do
PMDB. Ulysses Guimarães.

Só estava ali por ter sido o depu-
tado mais votado na cidade.

D
Ah. bom'

Reta final
O candidato do PDT. Leonel Bn-

zola. já tem agendados os dois últimos
grandes comícios da campanha á Pre-
sidencia.

Dia 10 fará o circuito Curitiba.
Florianópolis c Porto Alegre.

E no dia 12 o grande comício final
será na Baixada Fluminense, no Rio.
depois de uma carreata que vai percor-
rcr vários municípios.

Quem veio
A pnmeira-dama da Polônia. Bar-

bara Jaruzelska, que está no Rio, vai
amanhã assistir ao show do seu com-
patriota, o violinista Jcrzy Milvviski,
com o pianista brasileiro Luiz Eça no
teatro do Centro Cultural Cândido
Mendes, no Centro.

Metendo a colher
O candidato do PSD á Prtsidcn-

cia da Republica. Ronaldo Caiado,
resolveu fazer coro com os críticos do
horário eleitoral gratuito c prometeu
que, se eleito, acaba com o esquema
atual c promove dois debaies semanais
com os candidatos e representantes da
população.

Para cumprir a promessa, porém,
ele teria que ser candidato nâo a Pre-
sidencia da Republica, mas a do Tn-
bunal Superior Eleitoral, cargo que so
pode ser ocupado por um junsta.

Caiado é médico.

Sem barriga
(X funcionários da Receita Fede-

ral. na quinta-feira, durante as corne-
moraçôes do aniversário de 45 anos do
secretario Rcínaklo Mustafa, investi-
ram firme na elegância do chefe.

Deram de presente a Mustafa
uma bicicleta e um training para fazer
exercícios e perder peso.

Já
A homenagem que os funciona-

rios do Ministéno da Previdência re-
solvcram prestar a Jáder Barbalho.
ontem, em comemoração ao seu ani-
versáno. foi urna decepção para o mi-
nistro

Foi realizada uma prcua eleitoral
com 614 servidores. O candidato de
Jader. Ulysses Guimarães, obteve apo
nas Io- votos, ficando atrás até de Pau-
lo Maluf. que recebeu 20

O campeão absoluto de votos no
Ministério foi Luis Inácio Lula da Sil-
va, com 251 votos. Em segundo lugar,
apareceu Mano Covas, com 95, segui-
do de Leonel Bnzola.com 71, Roberto
Freire, com 64; Collor, com 36 e Afif.
34.

Coluna Prestes
Oscar Niemeycr. Dares Ribeiro,

Antônio Callàdo c Carlos Scliar, entre
outros, rcunem-sc hoje, no Rio. em
almoço de adesões, em torno de Luís
Carlos Prestes, para festejar os 65 anos
da Coluna Prestes.

O encontro será na casa de Mana
Werneck, companheira de cela de OI-
ga Bcnàrio, mulher de Prestes.

-Lance-Livre
faltam 1S dias para a primei-

ra eleição direta para presidente
da República no Brasil desde
l%0.

No próximo dia 5 o* tucanos
>ão agitar a Áienida Atlântica,
em Copacabana, com o Bloco
Carnavalesco Brasil Vai Mudar.
S O titulo do curia-mctragcm
que antecede a exibição do filme
llatnian. que entrou cm cartaz,
não podia ser mais oportuno:
Quando o* morcegos se calam, de
Lábio Lignini. O curta foi pre-
miado pela Líder Cinc Labora-
lório com mais quatro cópias e
pelos festivais internacionais de

_Jliroshima e de Los Angeles.
O O Sc liga, 16 já distribuiu pelo
pais 15 mil exemplares do jornal-
inho Bota pra volar, com o cur-
ículo de cada candidato. E prepa-

ra nova tiragem de 10 mil.
'• A bailarina Márcia Albu-

-•querque acaba de chegar dos Es-
ados Unidos, onde adquiriu os"direitos 

do musical Sweet ch«-

rity, de Ncil Simon, musical de
grande sucesso na Broadway.

O secretário estadual de Meio
Ambiente do Rio, Cario* Henri-
que Mendes de Abreu, resolveu
reabrir a discussão sobre a área
de proteção ambiental it Maricá
c o seu riaiiu Diretor, elabora-
do pela Frema t aprovado pela
(Vea. A primeira reunião será dia
6, no Clube de Engenharia, no
Rio.

O candidato Roberto Freire,
do PCB, faz carreata hoje na
Zona Oeste, com saida às 9h3ü,
da estátua do Bcllini, no Mara-
cana. Participam, entre outros,
Uva Nino, Mário Lago e Nina de
Pádua.

A cantora Verônica Sabino
encerra amanhã a temporada no
Rio Jazi Oub. No repertório, ho-
menagern a Dobres Duran, May-
sa e Antônio Maria.

Os funcionários de Furnas,
no Rio, tiveram dois dias de ira-
balho descontados nos seus con-

tracheques, por causa de acordo
com a diretoria firmado depois
de uma greve. Entretanto, cies
denunciam que os funcionários
com cargos de chefia, mesmo
participando do movimento, nào
foram descontados.

Jô Soares e Milton Nascimen-
to são animar o I' Tomeio Inler-
nacional de I inis, que começa ho-
je no Transamérica Ilhéus.

O Núcleo de Ferroslários do
Comitê Juarez Antunes Pro-Bri-
zola faz ferreata hoje com desii-
no a Nova Iguaçu, A concentra-
ção será às % na gare da Central
do Brasil, no Rio.

O ator Grande Oteb foi o
vencedor do sorteio realizado en-
tro os artistas da época que presti-
giaram o Baile do Cassino da Ir-
ca, esta semana, no Rio. Ganhou
duas passagens para o vôo inau-
gural da ponte aérea da Rio-Sul,
dia 1*, e visita à Bienal de São
Paulo.

A eleição embolou, de novo.

Ancelmo Gois, com sucursais

BALLET BOLSHOI
Vendo ? entradas p/o
balcão iiobro. excol.
local.

TEL.: 227-4604

JB B
O «natam» «jm ia parti

docufcura do pau

PROMOÇÃO DE TAPETES ARRAIOLOS
DE DIAMANTINA E RECIFE

Ij at* 05.11.89
COrAi rtu* ICdmuiMto Uma, a-tíWis

roí».: tM-Afiai • a-ia-aiva - aoe-aoas

,\>s> Exposição -^

ItERANÇAS E^%
LEM5BANÇAÔ

Imigrantes jurioua no Rio do Janeiro
DANÇAS DO FOLCLORE JUDAICO

domingo, 29 da outubro, t,a 15.30 ha.
Cone uri o Musical

ACADEMIA ANTIQUA PRÓ ARTE
torça loira, 31 do Outubro, às 18 hs

MUSEU HISTÓRICO NACIONAL
Praça Marechal Ancora. s/n° (Pça. XV)

3* o 6* do 10 OO rts 1 / 30 hs
Sábados o domingos — 14 30 íis 1 7 30 h».

***> ccjb
'/, cantro do cultura judaico brn«llolr-Q,>vY

PUBLICIDADE

Draulf pergunta
O ex-senador Drault Ernanny,

festejado autor do bost-soller"Meninos eu vi... e agora posso
contar", um dos lideres da cam-
panha pelo monopólio estatal do
petróleo no Brasil e um dos artlfi-
ces da Potrobrás, anda muito
preocupado, assistindo aos pro-
nunciarnentos dos candidatos á
presidência da República na tele-
visão, pois observa que nenhum
deles se refere, em seus discur-

(Transcrição do jornal
21 deOutu

sos, a qualquer programa de de-
fesa da nossa política energética
com vistas á manutenção desse
monopólio estatal que ó a própria
ra/.ão de existir da Petrobrás.
Segundo Drault, nossos cândida-
tos estão fugindo dessa questão
crucial para a defesa da sobera-
nia brasileira. Taí uma pergunti-
nha indigesta que a Marília Ga-
briela poderá repassar a qual-
quer candidato num dos próximos
debates.

Tribuna da Imprensa de
bro de 1989)

PRONTA ENTREGA
FESTEJA SEU ANIVERSÁRIO

QUALQUER PECA NC/S 95.00, A VISTA
R Visconde d« Pirajá. 550/306. Ipanema.
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Regettie EUGENE KOHN
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA
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SttesirodoCxtíW SÍLVIO BARBA1Ü

TEATRO MUNjaPAL 00 RIO DE JANEIRO 1
ApKsatíçio Unia. Tctçi-fcin 31/10 is 21 h.

iNCiesas À vi.vai hm wutrrijtiw ivj tfatio
frtw f t«Buwra it ktpr>t NOS .'¦*..

PUtfij e &»>' Setur SOS OO. íMtoSaapItg .Vi 4 IX.
Bsik^LurrJ tJOSmrG*hu VO/ftf :útktulrer>i NÒ$

Em/danei e Muem Je oi *v» NCãí."}. uai .•-<•••-

lnd\x,k, StrnjJtlnf* com Ifjrnd» tm r\Knii?iisH
Püdurjçr Afx*> de fiodviJa Apoio

yggh- spkw* vapio.
* '"iy_y_f Pttrociaa
^^>ttwA jífyjjfift f^ SSSSS5 BBB3

'.W.

»*

-V1.MHI
í/AHIlAi'.!

f j Jj.li lr.-je M-iS«çJJ»l»4r HnKi ViCTiH ffl ÍTtís'

ír
% r/O

ANGL0 AMERICANO
VEIGA C€ ALMEIDA
MABE
SANTO NÁaO

ST PATRJOCS
JOANA TREV1SAN
ST JOHN
ST. AGOSTINHO
OLM

X OUMP1AIM
0 COT ÉGtO VEIGA DE ALMEIDA impossibilitado de atiraçar pessoaimenleatodos

cs wr tofjantcs da X OLIMPÍADA VEIGA DE ALMEIDA vem de puüiico apresentar sua gra-
tidâo a todos que, com tanto carinho, presagia/am aquele evçnto pleno de aleçjria, garra.
lula e vibração ocorrido nos dias 19,20 e 21 de outubro.

Foram três das em que as equipes de 15 colégios
GARHJGA DE MENEZES BAHIENSE

NOTRE DAME
DOM QU1X0TE
ISA PRATES
sÀOPAao

confrontaram-se. tendo a empurra-las cerca de 10.000 torcedores, envolvidos pela rnaqia
do esporte

Foram ires dias em que um publico supenoi a 10 000 pessoas, tornava pequeno
os espaços ejusterrtes, esparramando se odas quadras, prsonas. salas e pistas

Foram três dias, endm, em que os brados, hinos, risos e choros lucram morada no
VEIGA DE ALMEIDA.

Temos certe/a de que a cxgani/acao de nossa OLIMPlADA. por si só. jamais tena
oportunidade de realçar 315 competições, aaonando mais de 3 000 atletas que, no vôlei,
basquete, lutecol. natação, atletismo, ginástica olímpica, handboH. se davam por inteiro à
cata de uma vitoria, se nao houvesse o espirito de cdaboraçao. ordem e despreendimento
de todos que nos prestigiaram

Foi urna beta e empolgante festa, cremos, cabendo a cada um e a todos o seu su-
cesso, nâo sendo possível, nem mesmo entciSçados pela alegria, esquecer de aqui alinhar
os nomes dos nossos patrocinadores Eianco Bamenndus. Papelaria Dux e Pepsi-Cola. arti-
ftees lambem desse brilhantismo de contraternuaçao

Família, Escola e Comunidade uniram-se numa integração digna de registro que,
principalmente, a nós. educadores, conforta

Parabéns e gratidão, portento, a todos que. em sua partjapaçáo, encheram de jú-
bilo nao só a nossa escola como o esporte nacional como um todo.

COLÉGIO VEIGA DE ALMEIDA

JORNAL DO BRASIL
Arras de Comcrriali/açaü
Suprfi«tr«òrtilr ( omertrisj:
J<»w i jrtm RtHlnguft
^<ifm tir-rn.1. n\t tU \ rr*\t\
I ui/ I rrnjfiJo í':nlo Vcip
Supfrlmrnirnlc ( onxrinl (Sio Pauiol
Silnjti Klifaíw
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;.c) JORNAL (X) BRASIL S A 1989
(H KMOt. rolonrafia* c sUmai* cnjis*'**1* rOlekCtUâM p\jNK»ds<% rK*lc excmpUr (lio p<HÍcrn *fr Uttll/adot,
rrpfoduxHkH, aproptiaulm ou ntocadoi tm «»tema de banco de dadoi ou pf«o*o limitar, rm qualquer
Turma ou mem mevinico. eletrônico, niKrnnimaiicm. folocopia, gravação, etc wrn aütoríúçfio escrita
dot ntiÉÍrtre* dut dirritut autorais

Preços das ,Usinaturas (de l/l I/H9 a .V)/l 1/IW)

Sogumia,Domingo Executiva (Sogunda Santa Imre)

Entrogn Monaat Trimoitral Somamtral Montai Tnmoairal Somoiiral
Domictltar » ¦¦  ¦" .„-,,,- - ,.,., 

3
Tttso Prrtço Puniu Preço Pircalai Pr»ço Preço Parcalit Preço Percelai

Cl Um de Janeiro 102 00 | 275.40 IMJO 520 70 232 50 66 00 IM 10 109 20 356 40 159 30
Mmas GeraivEspirno SanloíSio Pau» W0O 396 90 230,50 749 ?0 33510 99.00 282.20 163 90 534 60 239.00

Goianifl/Saii-adof/MacfHô-Cuiatra
Curil.oavrioriariopolií Porto Alegre 177.00 477 90 277,50 902.70 403.50 121 00 344 90 200 30 653 40 292.10

Campo Grando'("l Brasília

N,SS'p°^.!5A?u's »'W 
«"¦«> »".« ^" W0.» 165.00 470.30 273.0 M1.00 398,30

CamaçariBA — 
1435,10 641,50 - SOS/30 472.60

Manaus 308 00 831.60 482.90 1570.80 702.10 242.00 689.70 400.50 1306.80 584.10

Para/Ronfl6ma 306.00 83160 482.90 1570.80 702.10 220,00 627.00 364.10 1188.00 531,00
Enlrega postal em lodo o território nacional — . 63990 371.60 1208 70 540,30 470,30 273.10 891,00 398.30

(') No caso cspcciftco do Rio de Janeiro
- Trimestral (Sábado e Domingo) NOS I I8.S0

Semestral iSáhndo e Domingo) NCzS 2.17,60

(••) No caso e%pecifíco de Rraillia
lnme«r«l (Sábado e Domingo) NOS 168.00
Scmetlral (Sábado e Dominiío) NCzS .Vtft.00

Carto« d* Credito (Para lodo o Território Nacional)
Bradesco (ELO), Naaonal c Ctcdicard

Avenida Brasil, 500 - CEP Zmw
¦ (021) 23 262 — (021) 21 558

Caixa Postal 2.1100
Classificados por

- S. Cristóvão - CF.P 2IW22 - Rio de Janeiro — Telefone - (021) 5X5-4422 • Telex - (021) 2.1 tVM)
telefone (021) 580-5522 — Outras Praças - (021) 800-461.1 (DDG Discagem Direta Grátis)
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Greve imobiliza os serviços Chuva dificulta resgate de soterrados
^-^ Sflo Paulo — Fotos do José Carlos Braell

da polícia em Juiz de Fora
BELO IIORIZONIT. • - Os policiais

civis lotados na Delegacia Regional dc
Juiz. dc Fora, segundo município de Minas
Gerais em importância, com cerca de 500
mil habitantes, deflagraram ureve nor
tempo indeterminado a partir da madru-
tiada de ontem. Segundo o Sindicato dos
Policiais do Estado de Minas Gerais, se-
diado naquela cidade, 95% do servidores
da Policia Civil aderiram ao movimento,
mas o delegado regional, Juraci Gomes
Carneiro, disse que apenas 141 dos 2%
policiais sob sua jurisdição direta estão
parados. Os grevistas decidiram manter
alguns serviços, mas estão suspensos os
trabalhos de investigação e de condução
de inquéritos policiais.

Os policiais civis reivindicam reajuste
salarial de 300% para compensar as defa-
sagens acumuladas ilesde 19Sí> e a institui-
ção de um sistema de assistência médica
que substitua os serviços prestados pelo
Instituto dc Previdência dos Servidores do
listado de Minas Gerais (Ipsemg). cujos
convênios com os hospitais particulares de
Juiz de Fora estão interrompidos devido a
atrasos no pagamento das diárias, hles
querem ainda melhores condições de tra-
balho, pois. segundo o sindicato, os poli-
ciais estão trabalhando sem equipamentos

e com poucas viaturas. Alguns deles tem
comprado armas c munição com recursos
próprios, conforme o comando de greve.

Sem corrocílo — Segundo uma iille-
grante do comando de greve que se ideiiii-
ficou apenas como "Cida" e disse ser
eserivã, os detetives recebem hoje apenas
NCzS 630,00 e o salário dos carcereiros,
cuja remuneração é a menor entre os poli-
ciais, não ultrapassa NCV> 315,00, As viú-
vas dos detetives recebem NC/S 59,00
como pensão e, durante os últimos três
anos, os vencimentos dos policiais nào
foram corrigidos pelos mecanismos de
reajuste salarial instituídos pelo governo,
como o gatilho salarial e a URP. Confor-
me "Cida", os grevistas querem um piso
salarial de NCzS 2 mil para detetives c
escrivães.

O comando de greve informou que 36
das 38 delegacias regionais aderiram ao
movimento, mas a Secretaria de Estado dc
Segurança Pública nào confirmou tais nu-
meros. Os grevistas decidiram manter os
serviços de vigilância executados por tar-
cerciros ho Presidio de Santa Teresinha e
o funcionamento do Instituto Médico-l.e-
gal e da perícia nos casos de crimes c
acidentes com mortes,

Servidores mantêm paralisarão
BRASÍLIA — I m documento entregue

ao sécretário-ejiecutivo do Ministério do Tra-
balho. Sercio Cutclo. o Sindicato dos Sen ido-
res Públicos do Disinto Federal formalizou
sua rejeição aa abono dc 26,06% concedido,
pelo governo sobre os salários de novem-
bro. O vicc-prcsfdenic do sindicato. Francisco
Machado, disse que 

"o funcionalismo não
pode aceitar a proposta contida na Medida
Provisória n" 95 porque esiá aquem das neves-
sidades da categoria'*. Logo depois, em as-
semblcia geral realizada cm frente ao nu-
nisteno, cerca dc 5 mil funcionários públicos
votaram a lavor úa eonlinuidade da greve
deflagrada dia 17

Qs servidores públicos reivindicam uma
reposição salarial de IM.54%. referente ao

Ja<li(iciario liam
PORTO ALEGRE - Os 4 500 servido-

res do Poder Judiciário no Rio Cirande do Sul,
incluindo os foros da capital c tnlcnor. tribu-
ruii de Justiva e Alçada c Juizado dc Mcno-
res. entraram cm greve, ontem, para pressio-
nar a bancada do PMDB na Assembléia a
solar com urgência um projeto de melhorias
salariais O projeto enviado ao Legislativo
pelo judiciário teve apoio das lulcransas rurti-
danas, com exceção di>s pcmcdcbisus. para
que fosse votado cm regime dc urgência I m
resposta, os funcionários suspenderam au-
iiicnci.iv, expedição dc mandados, liminares c
habeas corpus O PMDB quer exame detalha-
do da matéria por temer falta dc recursos do
Tesouro estadual para pagar a folha

Sc a pretensão dos servidores do Po-

periodo de janeiro a setembro, c a redução da
diferença entie a menor c a maior gratificação
paga ao funcionalismo Oe acordo com Ma-
criado, a medida provisória cria a isono-
mia nas gratificações, mas tomando como
referencia av faixas mais inferiores

A partir das 9h dc hoje, na sede do
Sindicato Medico, tnsiala-sc cm Brasília o
comando nacional dc greve dos servidores,
representando o funcionalismo de 22 csudov.

para expandir o movimento an lodo o Brasil
Um Brasília, dos 70 mil servidores cxislcnics.
cerca de 30% aderiram a paralisação. No

pais, ha adesão parctal dos 750 rr.il nos esta-
dos do Piaui. Alagoas, Paraíba. Sáo Paulo.
Rio de Janeiro c Rio Cirande do Sul

ho também pára
der JudKiano fosse acatada também peim
pcmcdchsUv. o\ íuncioninox loiados nos fo-
tos lerum salários equiparados am dos lnbu-
naiv O projeto cvtahrlexe salmo mínimo dc
NC/S 830,00 para auxiliares dc vervisov gc-
rais c máximo dc WS 4<ivx»i paia çn
técnicos de nível superior, com rciroaUv>da«Je
a sciemhro A dccislo d»n servidores c tic
continuar cm greve ate que seja [Uju a folha
dc setembro pelas novas tabelas

O efeito imediaio da grese. segundo Paulo
Olímpio, presidente do Sindivalo dos Scrv kJi »-

res da Justiça, (ot a suspensão dc audicrvo-is

por falu dc assessores, auxiliares e alcndrntrs
nas varas Os ofiuais dc Justisa lambem
suspenderam o envio dc mandados dc pnsá.s

Advocacia da União causa
briga entre ministérios

SAo PAULO — Uma chuva forte que
começou quinta-feira à noite e só diminuiu de
intensidade ontem à tarde acabou atrapalhando
us trabalhos de remoção dos 100 mil metros
cúbicos de terra que desmoronaram sobre 58
barracos da favela Vila Nova República, no
Morumbi, Zona Sul, matando mais dc 20 pes-
soas Os bombeiros e funcionários da prefeitura
só conseguiram remover até agora cerca dc 300
caminhões de terra, de um total calculado
em 0 mil caminhões que devem ser retirados
para que os corpos das vitimas sejam resgata-
dos Ja foram localizadoserecolhidos \2corpos
dos escombros, 11 deles de crianças.

O trabalho dc resgate tornou-se ainda mais
difícil agora com a terra molhada. No vale
soterrado onde ficava a favela, alguns barracos
estão a uma profundidade dc até 10 metros, mas
o trabalho se tornou mais complicado ainda

porque os operários nào tem noçào exata do
local onde estavam os barracos.

Os técnicos do Instituto de Pesquisas Tccno-
lógicas (IPI). da Secretaria dc Ciência e Tccno-
logia dc Sào Paulo, orientaram os operários a
trabalhar apenas na remoção dos pontos mais
altos da favela, para evitar novos desmorona-
mentos. Na madrugada dc ontem houve pelo
menos dois novos deslizamentos, aumentando o
volume de terra a ser remos ido A estimativa c a
de que os trabalhos demorem ainda cerca dc 10
dias

Inquérito Apesar da chuva, vários
moradores permanecem ainda na arca da favela
á procura dc parentes. Os bombeiros estimam
que o total dc vitimas fique entre 15 c f>0, já que
as informações Cio desencontradas. Um levan-
lamento extra-oficial da conta que estão devi-
parexidas sob o monte de terra, numa área de 11
mil metros quadrados, 24 pessoas

O promotor Pedro Iálabclla Tavares de li-
ma esteve ontem no W Distrito Policial para
manusear o inquérito c afirmou que devera
denunciar Iodos os responsáveis pela tragédia
Conforme sua avaliação preliminar, serio pro-
cessados os funcionários da prefeitura respon-
savcis pelo embargo da obra de aterro, o evecu-
lor o empreiteiro particular Pedro de Souza
Braga, o Jamanta c os donos dos terrenos
onde se encontram o aterro c a favela

Até agora, entretanto, só foi identificado
Pdmuikl ASftevi Haiat, que teru contratado
"arruma para fazer o alerro A policia tem o
depoimento dc um operador dc maquinas que
trabalhava no Uai c afirmou ter visto no aterro
um filho de Haiat. conhecido apenas por Alex
11c teria recomendado a Jamanta que cana-
eivasse na compactação do terreno porque, no
dia seguinte, o dono de um empreendimento
itnobduno faria uma visita a obra para com-
prar a área. onde construiria um prédio.

Responsabilidade* Segundo o pro-
motof I alahclla, os responsáveis pelo acidente
doeiào ser proces-vidi* por homicídio doloso.
cuja pena vana ile I a 3 anos de prisão lie
ressalvou, entretanto, que ainda e cedo pira
uma avaliação da responsabilidade dos en-
volvklos

Jamanla esta foragido porque leme represa-
ha* d** favelados De dotna se apresentar
ontem, mas não foi a delegacia À tarde, ptcv
tou depoimento o continuo dos Hospital das
Clinicas. Antônio Carlos da Stlsa Salles. que
perdeu a mulher c dois filhos no acidente. Antô-
mo contou que no du 20 viu no ateno ires
caminhões dj prefeitura, todos de cor bege.
despejando tara tu área
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Resgate difícil mt irrrn molhada

O risco que ameaça 77 favelas
prefeita Lui/a f-rundina a redução nos pra/os aSetenta e sete favelas paulistanas que abrigam

11.186 famílias estão localizadas cm áreas dc risco
para suas populações. A situação é mais grave
cm 49 dessas favelas, onde vivem cerca dc 7 mil
famílias. No total, são cerca de 55 mil pessoas que
moram cm locais perigosos - Ha risco de vida em
várias áreas — avalia o engenheiro Celso Santos de
Can alho. chefe do agrupamento dc estudo geotec-
nico da divisão dc Construção Civil do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas (IFT). do goserno estadual
dc Sáo Paulo

Celso explica que muitas regiões consideradas
inadequadas para a ocupação urbana, por estarem
localizadas cm "faixas de relevo escarpado" C so-
bre um tipo dc solo sujeito a erosão, cm virtude do
crescimento desordenado da capital paulista, foram
tomadas por favelas. A medida do grau dc risco

para a população, porem, depende dc uma analise
detalhada década local.

— O risco depende também da forma como foi
feita a ocupação explica o engenheiro,

Nessas arcas, no entanto, Celso faz questão de
dizer, o problema nâo é igual ao que causou a
tragédia ru favela Nova Republica

Aquela favela não era de risco prioritário -

afirma. — 0 aterro e que conlranasa as normas
básicas á.i engenharia, e não poderia estar sendo
fato — completa

A prefeitura paulistana, que fez o levantamento
das favelas cm arcas dc risco, pretende construir, ate
o primeiro semestre dc 1990, 2(40 residências, para
retirar os moradores Alem disso, ja foram desapro-

pnadas ontem arcas para abrigar 8 mil c 100 casas
"Grupos dc geólogos e que vão definir as pnorida-
des". explica o diretor da superintendência de Habi-
(ações Populares da Secretaria da Habitação, o
arquiteto Nabi! Bondtiki. lie pretende solicitar a

le
licitação para as construções c a realização de obras
de emergência.

O engenheiro do IPT considera, porém, qác
qualquer medida para solucionar a questão exige
tempo "e um custo razoável". Carvalho está clabçS-
rando um relatório sobre as causas do deslizamento
do aterro do Morumbi c nâo poupa criticas á forma
como foi feito:

— Urna sondagem do subsolo identificaria >a
argila mole no solo da área. que não suportou ,o
entulho ali colocado descreve.

.Sobre o aterro que desabou projetava-se cont-
truir dois prédios A construtora Ninot e a Projetos
Técnicos c Obras dc F.ngenhana Ltda tProtec) pé-
diram aprovação para seus projetos em dezembr»
de 1988, cm ambos os casos para edifícios de alto

padrão No caso do projeto da Nino», tratar-se-ia
de um edifício com apartamentos duplex. Nos dofs

casos, a prefeitura não havia concedido o alvary

para a construção,
O projeto da construtora Ninot. porem, chami-

do Condomínio Sccovia. embora 3inda sem alvará

dc licença para a obra. já tem folhetos publicai-
nos. A prefeita Lui/a Erundina anunciou que vki

envur ofícios ao Conselho Regional dc Engenharia

c Arquitetura (CREA). c ao Sindicato das Emprt-

sas dc compras, vendas, locação c administração de

Imóveis dc São Paulo (Secovi) para que essas enti-

dades "tomem providencias cabíveis quanto â ret-

ponsabilidadc técnica dos engenheiros, dos correto-

res c meorpordores". No fim da tarde dc ontem, os

desabngdos da favela Nova Republica (cerca de

100) foram levados para um conjunto da Cohab.
ainda cm construção, na Rodovia Raposo Tavares.

BRASÍl IA Uma bnga de bastidores
entre o ministro da Justiça. Saulo Ramos, c
o procurador-geral da lazenda Nacional.
Cid Hcráclito dc Queirós, (a com que a
Presidência da Republica não remetesse ate
hoje ao Congresso o projeto dc lei que cria a
Advocacia ücral da União. O projeto vivi
regulamentar o Artigo 131 da Constituição,
que criou a Advocacia ücral para represen-
tar a União judicialmente e extrajudicial-
mente, além de prestar consultoria e assesso-
na jurídica ao Poder Executivo.

Essa briga de bastidores vem sendo tra-
vada no Gabinete Civil, setor da Presidência
da República encarregado dc remeter o pro-
teto de lei para assinatura do presidente José
Sarney e. depois, enviar ao Congresso para
apreciação. A Procuradona-Gcral da Eazen-
da é contra o projeto porque vai perder o
poder político com a subordinação â Advo-'
cacia Gera! da União. O advogado geral da
União, de acordo com o projeto, ficará res-
ponsavel pelos empréstimos externos com o
aval da União e isso nào interessa ao Minis-
tério da lazenda.

Estudo indefeso — Para Saulo Ra-
mos, a atuação da Advocacia Geral vai per-
mitir que sejam reduzidos os prejuízos que o
Estado brasileiro vem acumulando nos últi-
mos anos. "A União vem sendo mal assisti-
da nas mais de 1.5 milhão dc ações que estão
tramitando atualmente na Justiça Federal
devido ao reduzido número dc procuradores
(ao todo. 248) no Ministério Publico, que
não dão conta dc prestar adequada assi.ten-

aa jurídica nas ações que sào movidas con-
tra a União O Ministério Público nào esta
conseguindo sequer atender a demanda de
procuradores exigida para os Tribunais Re-
gionais Federais, criados pelo nova Consti-
turçáoS afirma o ministro da Justiça

No Palácio do Planalto, a preocupação c
com a possibilidade de estar sendo criado
um novo trem Ja alegria, ja que a criação da
Advocacia Gera! da União poderá resultar
cm novas contratações pelo goserno. Um

assessor do presidente José Sarney, ape-sar
das divergências entre os Ministérios da Jus-
tiça c da lazenda, informou que o Palácio
do Planalto "vem lutando para acabar com
os obstáculos" e que 

"a novela vai chegar ao
fim", sem adiantar qual scra a solução para
o problema

O projeto dc lei elaborado pelo Mintstc-
rio da Justiça fixa regras para organização c
funcionamento da Advocacia Geral da
União, cujos membros terão que mostrar
eficiência e competência na defesa dos inte-
resses do Estado junto ao Poder Judiciário
Pelo projeto, segundo o ministro Saulo Ra-
mos. o advogado da União que deixar ven-
cer os prazos de defesa na Justiça - ou que
acumular fracassos sucessivos poderá alé
ser demitido do cargo, Para justificar seu
projeto de lei. Saulo Ramos afirma que está
organizando a Advocacia Geral da União
orno organiza o seu próprio escritório dc
advocacia, ou seja. "todos tem de mostrar
eficiência c competência".
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INSCRIÇÕES ATE IODE NOVEMBRO

Terras — As terras adquiridas em Per-
nambuco pelo Incra 15.6 mil hecta-
res do Projeto Caxangá -- nào foram
resultado de uma negociata e sim de
um processo de regularização. A infor-
maçaò foi divulgada ontem pela Assesso-
ria de Comunicação Social do Incra em
defesa das acusações apresentadas ao mi-
nistro da Justiça, Saulo Ramos, na quin-
ta-feira. pelo Movimento Nacional dos
Trabalhadores Sem-Terra. Os integrantes
do movimento acusaram o Incra de usar
1,5 milhão dos 5 milhões dc Títulos da
Dívida Agrária (TDAs) do governo pa-
ra aquisição de terras improdutivas. Se-
çundo a Assessoria de C omunicaçào. a
área foi desapropriada pelo Incra em 1965
è 1.500 famílias - entre elas, 1.500 traba-
Ihádpres da Usina de Açúcar Caxangá
foram assentadas. Por problemas judi-
ciais, o Incra foi impedido de tomar posseda área, deixando em situação irregular os
agricultores e administração da usina. Lo-

Ço 
que assumiu a presidência do Incra,

egoraro viajou ao local c decidiu com-

prar as terras nor NCzS 40 milhões,
metade paga em fDAs.

Gabinetes — Para serenar os ânimos
dos 75 senadores que disputam espaço
no Congresso, como o segundo, tercei-
ro e quarto secretários da Mesa Dire-
tora. que ocupam o mesmo gabinete, o
senador Mendes Cánale (PMDB-MS),
primeiro secretário da Casa. decidiu ade-
quar os espaços disponíveis na Casa. A
reforma custará NC/S 1.6 milhão. "Tra-

ta-sc apenas de um remancjamenlo esna-
ciai para dar condições dignas de trabalho
a todos os senadores", afirma Canale.
argumentando que, com a criação dos
novos estados, o número de senadores
passou de 63 para 75. A adequação dos
espaços vai transferir de andar u serviço
medico e o departamento de engenharia.
Nestes locais serào colocadas divisórias
para a instalação dos novos gabinetes.
Seis deles ficarão reservados para os no-
vos representantes que serào eleitos no
próximo ano.
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Perieito controle de luz, sol
e ar. Modernas, decorativas,
funcionais. Tecidos plastificados à
sua escolha. Também em alumínio

porcelanizado.
Vendedores de plantão.
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Domingo
Tão boa que virou duas.

IKOClíClO DOS EMPRESADOS 00 EUNCO D» *MiiONU - AEB»

DENÚNCIA NAÇÃO
O Sistoma Financoiro Nacional. cl« acordo com a

Constituição FtKloral. devo sor estruturado da lorma a

promovor o desonvolvimonto equilibrado do pais o a servir I

aos mtoressos da coletividade Muitos bancos ao dedica- ;
rom proponderiiniomente suas ações á especulação tman-
ceira. para obtenção de altos lucros, contrariam a Consti- i
tuiçáo.

Sao os bancos oficiais que tôm contribuído, do lorma ,
mais eletiva, para o croscimento e sustentação das attvida-
dos produtivas, especialmente quanto âs pequenas e mé-
dias unidades industriais o agrícolas. Sáo os bancos ofi-
ciais. tambfSm. quo atondom As áreas mais carentes, muitas
vezes com sacrifício da rentabilidade financeira.

Na Anwôma. ossa ação de fomento tem sido desen-
volvida pelo Banco da Amazônia (BASA) Ao contrario de
oulros bancos, verdadeiras bombas do sucção das poo-
panças regionais, que sao transferidas para iireas de oco-
nomla mais dinâmica, o BASA tem so ompenhado no
sontido do carrear recursos para a Amazônia, objetivando
reduzir as desigualdades regionais.

O Govorno Sarney. no entanto, por subordinação aos
iritoresses dos bancos internacionais, assumiu compromis-
so com o Banco Mundial, do promover uma reforma
bancária, que inclui o esvaziamento dos bancos oficiais,
ontro os quais o BASA. om troca do um empréstimo de
USS 500 milhões Sáo provas do cumprimento dessas
imposições, as dificuldades impostas ao Banco do Brasil e
aos bancos estaduais, fartamente noticiadas na Imprensa.

O Banco da Amazônia, uma instituição sólida, com 47
anes dodicados a comunidade amazônica, hoie a mais
roprosontativa instituição do patrimônio sócio-econômico
da Amazônia, nào ficou fora dessa açáo do esvaziamento
do setor financeiro oficial.

Nosso sentido, o Governo Sarney tom sistematicamente
descumprido o artigo 192. Parágrafo 20 da Constituição
Fedoral, quo determina o depósito dos recursos dos pro-
gramas regionais no Banco da Amazônia o no Banco do
Nordosto Rotirou. também, desses bancos, de forma fia-

grantomonte Inconstitucional, os recursos do PIN/PRO-
TERRA o náo tom permitido o ressarcimento de dividas em
lavor do BASA contraída pelo governo do Maranhão, da
ordem de USS 35 milhõos.

Contra esse esvaziamonto os funcionários do Banco da
Amazônia estão desencadeando uma CAMPANHA EM
DEFESA DO BASA, cu|o lançamento acontecerá na As-
somblóia Legislativa do Pará, dia 30 de outubro, às 18:00
horas.

A ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO
DA AMAZÔNIA — AEBA — conclama os acionistas do
Banco, os empresários, os trabalhadores, autoridades, os

políticos o a população om geral a cerrar fileiras em defesa
dosso patrimônio público, construído com o sacrifício dos
amazônldas,

Belém, 28 do outubro de 1989
a) Diretoria
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Borracha de chupetas pode
causar câncer em crianças

Saúde/Meio Ambiente JORNAL DO BRASIL
Carlos Socchln

Marina Wotltkt

BRASÍLIA — Bicos de mamadeira c
chupetas fabricados no pais contêm um
agente cancerígeno: O alerta ó da enge-
nheira de alimentos Maria Beatriz. Abreu
Glória, que fez uma pesquisa pioneira
dos produtos durante dois anos na Mi-
chigan State Univcrsity, nos listados
Unidos. A pesquisadora constatou uma
excessiva concentração de N-nitrosami-
na, substância usada na borracha para
dar forma ás chupetas c bicos. Para re-
dti/ir o risco, a pesquisadora recomenda
às mães o uso dc copos dc plástico sem-
pre que possivel e a troca constante dc
bicos c chupetas.

Maria Beatriz levou seis marcas di-
ferentes de bicos, compradas no co-
mércío de Belo Horizonte, para testar
no Departamento de Alimentos da Uni-
versidade norte-americana. Todos eles
acusaram alta concentração de N-nitro-
samina, substância cancerígena, com ca-
racterislicas mutagênicas (causa muta-
ções nas células), tcratogènicas (produz
má formação genética) e embiopáticas
(causadoras de lesão). A N-nitrosamina c
também encontrada como elemento ati-
vo na nicotina dos cigarros c cm alimen-
tos com grande concentração de nitrato,

como os embutidos (bacon, salsichas)
c até a cerveja.

Quanto maior é o contato da borra-
cha com os líquidos, maior é o número
dc reações químicas que resultam na
liberação da N-nitrosamina, pois os li-
quídos reagem com as aminas da bor-
racha. Assim, a água usada na esterili-
zação, os alimentos — leite, água, sucos
— ca própria saliva da criança ajudam a
liberar a substância, "As mães nfto preci-
sam ficar alarmadas, mas os contatos
desnecessários desem ser evitados" —
aconselha Maria Beatriz.

Sensibilidade A pesquisado-
ra. que atualmente trabalha na Lniversi-
dade Federal de Minas Gerais, explica
que as crianças são mais sensíveis aos
eleitos da N-nitrosamina porque nelas as
células cancerígenas podem se repro-
duzir mais rapidamente. "Os adultos
só renovam as células, mas as enan-
ças. que estào em fase de crescimento,
csião sempre ganhando células novas",
diz Maria Beatriz.

O trabalho da engenheira de alimen-
tos é pioneiro no pais c só foi possivel
ser desenvolvido porque ela pesquisou
nos Estados Unidos. "Nós não temos
equipamentos adequados. Neste traba-
lho usei equipamentos extremamente
sensíveis e seletivos para medir e ana-
hs.it ,is substâncias."

O agente cancerígeno foi detectado
pela primeira vez na indústria da bor-
racha cm 1970, quando vários trabalha-
dores norte-americanos contraíram cán-
cer. Todos cies apresentavam alta
incidência de N-nitrosamina. Em 1980,
a presença da substância foi encontra-
da nos bicos c chupetas americanos. Os
Estados Unidos, Alemanha e Holanda
baixaram uma legislação rigorosa pa-
ra a fiscalização dos produtos. Em 1990
só poderão ser vendidos produtos sem
N-nitrosamina nesses países. 

"Infeliz-
mente isto nào acontece aqui. Os bicos
de mamadeira, que na sua maioria são
fabricados por multinacionais, ainda lém
algum controle, mas as chupetas é que
me preocupam mais. Elas nào tém marca
e fica difícil saber a procedência", diz a
pesquisadora. Nos produtos brasileiros
analisados nos Estados Unidos, Mana
Beatriz constatou a presença de 19 partes
dc N-nitrosamina por um bilhão. Scgun-
do as legislações alemã c norte-amenca-
na, o limite admitido é de 10 partes por
bilhào. Os holandeses são mais rigorosos
c admitem uma parte por bilhão Uma
portaria da Secretaria Nacional dc Vigi-
iáncia Sanitária do Ministério da Saúde
se limita a caracterizar genericamente os
materiais usados na fabricação dos bicos,
chupetas, mordedores e mamadciras
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Baleias jubarte »»¦ multiplicaram e aunra ftizfm arrobadas no litoral da Bahia

Esquistossomose ganha Altitude ê um Baleias acrobatas são Ciência

diagnóstico mais ágil
CONTAGEM, MC! — O pesquisa-

dor belga André Declder, chefe do IX--
parlamento de parasitologia da Laculda-
de de Medicina da Universidade Lcidcn,
desenvolveu Um novo método, rápido e
eficiente, pata diagnostico da csquistos-
somose atrases da descoberta dc antige-
noS (proteínas) dos pata-aila» vausidurt»
da doença na corrente sangüínea huma-
na A tecnologia do novo te-ste dugnósii-
co, que se baseia na utilização de anlicor-
po» monoclonais específicos para a
detecção do Si hisiosoma, está sendo cs-
perimentada por grupos de pesquisado-
res dc diversos paises, incluindo o Brasil.

Financiado pela Organização Mun-
dia! dc Saúde (OMS), o grupa.» do profes-

. r Deeldct checou ao leste cvperimcnial
com a metodologia do Elisa, a mesma
que é utilizada em tcsies para diagnóstico
da Aids, ''Descobrimos qoc era possível
detestar o antigcno do parasita no pa-
ciente c veníkamos que o nível do anti-
gene está relacionado à carga parasita-
ria, 0 que quer dizer, por exemplo, que
um mvel alto de antigeno significa um
nivel alto da carga parasttana", explicou
o cientista. O novo leste foi apresentado
ontem no encerramento do 2* Scmináno
Internacional sobre Esquistossomose.

Filosofia — Essa capacidade dc se
relacionar o nivel do antigeno com a
carga parasitária (número dc Sehístoso-
mas) solucionou um dos maiores proble-
ma» para a utilização dos testes diagnos-
ticos através do sangue que atualmente
sâo comcaiahzados, que e a impossibih-
dade de se relacionar esse* dois fatores
O teste antigo possibilita a detecção dos
anticorpos e não dos aniígenos c apre-
senta ainda doi* outros problemas: ter-
minado o tratamento da esquistossomo-
se. os níveis de anticorpos continuam
presentes no sangue da pessoa ás vezes
por anos e há a possibilidade dc reações
cruzadas com outras tnfcccõcs Uso sig-
nifka que a pessoa pode estar curada da
esquistossomose, nus o teste continua a
dar resultado positivo.

"O que fizemos foi buscar uma linha
de pesquisa que procura detectar o anti-
geno c nâo o anticorpo. È a mesma coisa
que está sendo tentada an relação ao
diagnóstico da Aids". afirmou André

Declder. Esse método, além de relacio-
nar quantidade de antigeno com o nume-
ro de parasitas, permite também com-
provar se o tratamento quimioteráptco
fui bem sucedido "Duas semanas após o
termino dc um tratamento que obtese
êxito já não existem mais antigcnos cir-
euiante» na corrente sangüínea", galante
O pesquisador,

O teste é constituído por uma placa
plástica com diversos orifícios cm sua
base O segredo consiste cm se colocar
cm primeiro lugar, antes do soro sangui-
neo, o anticorpo monoclonal "Es* ann-
corpo, adicionado á amostra dc sangue,
sai pescar entre milhares dc moléculas
precisamente a molécula do antigeno do
Schisiosoma Depois joga-se novamente
mais anticorpo monoclonal desta vez
marcado com uma enzima especial Ha
uma interação e a cor via placa c modifi-
cada. passando dc incolor para uma co-
loraçâo amarelada", relatou.

Colaboraçflo A equipe do pro-
fessor Declder terminou a fase expen-
mental cm laboratório ha dois ano» Pa-
ra os testes dc campo foi montado um
esquema de colaboração com cientista»
dc vanos países tropicais No Brasil, as
pesquisas ficaram a cargo do professor
Carlos Tavares, do Departamento de
Bioquímica c Imunologia da Lntvt-rsida-
de Federai dc Minas Gerais (UFMG),
que ha um ano c meio iniciou o seu
trabalho "Estamos fazendo a avaliação
em 120 pacientes moradores dc arcas
endêmicas dc oquistossomuse Ja fize-
mos MXi lestes sorologKOs l>s resultados
só deverão estar prontos cm cerca dc três
meses, mas as perspectivas são ótimas",
afirmou Tavares.

Já a professora-adjunta do departa-
mento dc Mediana Tropical da Uniscr-
sidade Federal de Pernambuco. Mana
Orlcidc Pires Borba, a partir do conheci-
mento popular dc que a folha de hortelà
{.Mentha crtspa), tem poderes vcrmtfu-
gos, começo" a pesquisar o extrato dessa
planta c sua utilização no tratamento da
esquistossomose Ontem, ela apresentou
os resultados dc seu primeiro expcnmcn-
to realizado com camundongos: obteve
índices de cura dc ate 95% nas fases
aguda c intestinal da doença.

risco puni os
pesquisadores

A grande altitude em que sáo cons-
truidos os observatórios astronômicos
pode provocar problemas para a saude
dos pesquisadores. No Havai, um cien-
tista morreu vitima dc ataque cardta-
eo no observatório do vulcão Mauna
Kea. a 4,200 metros O medico hasaia-
no kclvin dc Gindcr, que testa a condi-
ção física dc todos os astrônomos, an-
tes que subam ao topo da montanha,
diz que o astrônomo tinha passado cm
todos os testes, mas mesmo assim seu
coração não resistiu ao ambiente de
baixa pressão atmosférica.

A preocupação com a saude dos pes-
quísadores destacados para trabalhar no
cume do Mauna Kc.i aumentou com
av obrai dc uma nova estrada de acesso
para a montanha A estrada permitira
ir do nível do mar ao topo da monta-
nha em 90 minutos, eliminando a adap-
tação graduai do organismo a altitude
No pastado, os empregados do observa-
tório passavam uma noite num dormiu»-
rio, a 2 700 metros dc altura, para w
aclimatatcm a Kiua pressão, nus com a
nova rodovia muitos íurveiotunos se sen-
tir.io tentados a divpcnvar essa medida de
precaução

Precauções. - Segundo a resma
Scirnee. os médicos havaianos ja co-
meçaram um programa de estudos pa-
ra avaliar o» risco» da subida rápida
Sabe-se que a c»cas*cz de oxigênio c a
baixa pressão podem causar htpoua ire-
duçâo na taxa da oxigênio do san-
guci c uma senc de problema» cardia-
cos Kelvin de (itndct, por exemplo, faz
analises do conteúdo de gases no san-
guc c cletrocardiogramas nos empre-
gado» do observatório O objetivo e
encontrar indícios precoce» dc proMe-
mas que pintem ser fatais no topo cia
montanha

O observatório do monte Mauna Kea
tem atraído astrônomos do mundo in-
tetro devido às condições ideais de oh-
servaçâo c a alta tecnologia do seu
equipamento A atmosfera é muito
transparente, sem a poeira e a turbu-
léncia encontradas em altitudes mais
baixas. Existem oito telescópios íuncio-
nando na paisagem nevada do Mau-
na Kea e m.us um cm construção.
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 03/89-DVLC-GPC-SDO-DE

A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ —
SANEPAR. sociedade de economia mista estadual, CGC
76.484.013/0001-45 torna público pelo prazo de 45
dias, que fará realizar em sua sede, na Divisão do Licita-
ção o Cadastro da Gerência do Planejamento e Controle/
Diretoria do Engenharia, sita â Rua Engenheiro Rebouças
N" 1376, Curitiba, Paraná, concorrência pública interna-
cional para execução dos estudos de concepção e proje-
tos de engenharia para ampliação do sistema de abasteci -
mento do água e do sistema de esgotos sanitários do
Curitiba e Região Metropolitana.

O prazo de execução dos serviços é de 720 dias
corridos.

As empresas individuais ou em consórcio poderão
participar da mesma desde que cumpridas as exigências
do Edital.

O Edital o elementos para a concorrência estarão à
disposição dos interessados para aquisição, no período
de 10.11.89 à 26.12.89, no horário das 09:00 horas ãs
11:00 horas e das 14:00 horas às 17:00 horas, no endere-
ço acima mencionado. Pedidos de esclarecimentos a
respeito da licitação só serão admitidos ató o dia
11.12.89.

O PREÇO DE AQUISIÇÃO DOS ELEMENTOS Ê DE:
NCzS 20.000,00 (VINTE MIL CRUZADOS NOVOS).

Os documentos para qualificação deverão ser entre-
gues no Protocolo Geral da SANEPAR, á Rua Engenhei-
ros Rebouças, 1376, Curitiba, Paraná, ató às 09:00 horas
do dia 27.1 2.89 e a reunião para abertura dos documen-
tos será às 10:00 horas do dia 27.12.89, na Divisão de
Licitação e Cadastro, no mesmo endereço citado.
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Ir ao Teatro
ficou mais
barato.
Cartão do Leitor

estudadas por biólogo q»
Explorador diz

ie encontrou
Alertados por pescadores saibre o au-

mento da população das baleias jubar-
te nas águas do arquipélago dos Abro-
lhos, no sul da Bahia, cientistas iniciaram
um projeto dc monitoramento pioneiro
no Brasil O estudo sai resultar numa
estimativa da população r no conheci-
mento nuís profundo d«»s hábitos desse*
cetacr*»», que são considerados os mais
acrobáiKos en*re Iodos o* up«H de ha-
leias Segundo o oceanógrafo Gilberto
Sales, que mtcgta a equipe dc quatro
pesquisadores, a jubarte ( Megaptera *••»-
ftavanj/W) e a espeoc mais e»t-.n!.ida ms
mundo, mas nunca havia »id-> estuda-
á,i no Br a vil

Depot» de quase uti século sendo
transformadis cm óleo p-irj lampiões,
at baleiai jubarte taram reduzida» a
um numeru t.io pequeno nas águas do
arquipélago doi Abrolhos, no ui! da
Bahia, onde coMuraam se concentrar
durante seis mc-«es do ano, que ate i>»
caçadores desistiram do ks.aí como pon-
to dc traba'ho "A n?rle das fubar-
te foi a pnxanctEide dos ctjuiparocnio»
dos caçadores", diz Gilberto, que acre-
dita que ve os caçadores tivessem se
modernizado a» baleia* talvc; nio cons»
gutsvem dar a volta por cima

Acrobitta* • Cinqüenta ano» de-
pot» que a última deUv í«*i motta. a»
jubarte voltam a ofereça o espetáculo de
»ua» aerobaeia» A proibição de «ua
caça no Hemisfério Sul, cm 1%6, can-
tnbuiu para que a população da» ju-
barte começasse a aumentar i > aumento
foi tanto, que chamou a atenção de p«r»-
eadores de Caravela», cidade do conti-
nente que fica a set» hora» de trainata da
tlha dc Santa Barbara, a uni«.a habitada
do arquipélago, onde fica a vede do Par-
que Nacional Marinho dos Abrolhos

Segundo a Noíoga Liliane Lodt, que
integra a equipe de quatro pc»quisad«>-
res. as baleia* jubarte com 16 me-
tro» de comprimento e 40 toneladas de
peso — eram eivada» em píeru) periodo
de reprodução por americanos, japone-
ses, noruegueses c brasileiros para cs-
trair sobretudo sua gordura, que ser-
sia como combustível de Lampião No
auge da estação, chegava a Hl o nume-

ro dc baleias abatidas em Caraselas,
que foi, durante anos. o maior centro
baleeiro do Brasil.

As jubarte - que apesar dc seu ta-
manho sáo consideradas as mais ágeis
cnlre todas as espécies dc baleias —
vivem seis meses nas regiões subantàrti-
ca», onde se alimentam sobretudo de kitll
(animal minúsculo semelhante ao cama-
rão) Nos outros sei* meses — de junho a
dezembro, esses mamíferos procuram
águas mais quentes para reproduzir Se-
gundo Liliane, durante esse período elas
não se alimentam e vivem dc suas reser-
sa» dc gordura Na época da caça, antes
que iniciassem a volta para as água»
fria», chegavam os caçadores \ docili-
dade da» jubarte, que c uma da» razões
pela qua| vjn j» mais estudadas, c tam-
bem a razão pela qua! ciam tão fácil-
mente apanh.ui.is

Identificação 0 trabalho dos
cienttsíjí dois oceanògrafos e dois
biólogos - esta .anda no inicio e esta sen-
do patrocinado pelo World Wildlifc
I und (WWF) Por enquanto, eles estào
identificando c acompanhando os indi-
viduo» avistado» dentro ou nas proxi-
mídades dos limites do Parque. As ha-
leias nào precisam ser marcadas. A
identificação c individualizaçâo e fei-
ta visualmente, atrave» das caractcristi-
cas das nadadeiras dorsais c da cauda

l.s*ae trabalho c feito de dua» manei-
ra» peto registro fotográfico das ba-
!etas_ feito cm barcos que percorrem
rolas predeterminadas, c pela obscr-
vaçáo direta com binóculo, do ponto
mais alto da ilha dc Santa Barbara,
para tcgistrjr a presença das baleias
na* proximidade* da terra.

As fotografias obtidas são sendo
compaiada* as obtidas por estudos fci-
tos em outras regiões do mundo Quan-
do conseguirem formar um quadro geral
dos habitc«s das baleias, dentro dc no
minimo três temporadas, os pesquisado-
res vão saber, por esempio, se as balet.is
que vêm ao Brasil se misturam às que
vão ã costa do México quando retornam
ã Antártica, ou »c os grupos c territórios
vio maniids»s

cidade lendária
LIMA — Um explorador peruano

afirmou ontem ter encontrado Paititi.
a lendária cidade perdida gêmea de
Cuzco, capital do império dos incas.
Entretanto, o antropólogo Oscar Nu-
nez dei Prado disse que o achado pode
ser considerado apenas "uma 

possibi-
lidadc" Diz a lenda que foi nessa fabu-
losa cidade que os incas enconderam a
maior parte dc seus tesouro», quando
souberam do avanço dos conquistado-
res espanhóis

0 chefe da expedição. Fernando Ap-
paricio. assegura que Pailili. encon-
trada pela décima expedição formada
por uma equipe multidisciplinar dc pro-
fissionais cusquenhos, se encontra na
mescla dc Pantiacoita. numa região si-
luada entre os departamentos de Cuzco
c Fl Selvático dc Madre dc Dios. no
sudeste peruano

O explorador afirma que encontrou
inscrições rupestres c maquetes de pe-
dra mostrando a distribuição urbana c
rural da cidade, cerâmica c evidencias
de alimentos. Paititi, que cm espanhol
quer dizer o mesmo Cuzco, esta res-
guardada por fortalezas com portas c
janelas retangulares, diferentes das tra-
pczoidais dc Cuzco da época impe-
nal, segundo o chefe via expedição.

Apparicio, que c diretor executivo
sia Sociedade Salvadores do Tesouro
dc Paititi. dose que as construções da
cidade, lata» cm pedra bruta, estão
entre densa vegetação que possível-
mente esconde as incalculáveis rique-
zas incas em ouro.

O antropólogo Nuncz dei Prado ad-
scrtiu que é preciso comprovar a exis-
téncia dc Paititi c a autenticidade do
achado através dc pesquisas que in-
cluam associações dc materiais, estra-
ligrafia. cronologia, relações culturais e
históricas, 0 cientista lembrou que exis-
lem mitos e lendas c que, sendo cumpri-
dos os passos da investigação cientifica,
se resgataria o patrimônio arqueológico
para sua restauração, conservação e uso
pelo estado peruano.

Turistas ameaçam Abrolhos Cientista crê
O Parque Nacional Marinho dos

Abrolhos foi criado cm 1983 c c manti-
do pelo lbama (Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Rccurvss Natu-
rais Renováveis) e com um patrocínio
da empresa Aracruz Celulose Suas 2N>
milhas náuticas quadradas abrangem
quatro das cinco ilhas do arquipélago
dc Abrolhos A quinta e maior ilha,
Santa Barbara, abriga a sede da reser-
va, apesar de nào ser parte do parque.

As grande» nquczus do lugar, scgun-
do Gilbcro Sales, são a fauna c os co-
rais — esses responsáveis pelo nome do
arquipélago Abrolhos, diz Gilberto, sig-
nifica "abra os olhos*" (para nào naufra-
gari. V. que em tempos idos, os arrecifes
dc coral provocavam inúmeros naufrá-
gios. 

"Pode até ser que exista algum
tesouro no fundo dessas águas", comen-

i.i Gilberto. Todas essas nquezas justifi-
cam outros estudos. Além das baleias,
também as tartarugas mannhas, as aves.
os sedimentos c os próprios corais cstâos
sendo estudados por outras equipes dc
cientistas.

Agora, o espetáculo que as baleias
promovem —- dando saltos, erguendo a
cauda, lançando esguichos dc até cm-
co metros de altura c nadando empa-
relhadas — traz outras preocupações
aos cientistas e ambientalistas, na medi-
da cm que atrai cada vez mais turistas ao
parque. 

"O 
parque ainda nào tem condi-

çòes de montar um esquema de fiscaliza-
çào para proteger 0 acervo dos possíveis
danos causados pelo turismo", diz Gil-
berto. "Os 

patrocínios estão sendo bem-
vindos para que se possa armar esse
esquema."

J Poluição contamina rio
e a vida dos indígenas

RtSLRVA INDÍGENA DE ST.
RLGLS, LUA — O índio mohawk Iran-
eis Jock, que sempre viveu da pesca,
escutou estoicamente a imensa lista dc
substâncias químicas tóxicas encontra-
dos no esturjào de 26 quilos que ele
pescou cm águas da reserva, situada
no Estado de Nova Iorque. O peixe,
avaliado cm 7(X) dólares, era impróprio
para comer c vendê-lo seria uma (alta
dc consciência, inadmissível para um
mohawk.

Jock. que esperou dois meses pelo
resultado da análise feita pelo Labora-
tório de Patologia da Vida Selvagem,
está com sua sobreviência ameaçada.
Seus negócios começaram a declinar des-
dc que os mohaws passaram a des-
confiar da pesca nos rios da reserva,
que hoje estão à sombra de grandes
usinas industriais.

Desde 19X5 os índios da reserva só
confiam no patologista Ward Stonc, do
Departamento de Conservação Ambien-

tal; convidado por eles para analisar a
ladainha de dibenzofuronas, dioxmas,
aromálicos polinuclcares PCBs (policio-
rato dc befenila, mais conhecido como
ascarcl) c outros componentes químicos
que estào envenenando sua comida.

A maioria das substâncias químicas
é despejada nos rios pelas empresas Al-
coa, metalúrgica Reynolds, General Mo-
tors e por uma usina dc reprocessa-
mento dc alumínio, Do lado canaden-
se, a fábrica de papel Domtar joga
mercúrio nas águas. O mire.x, que Slo-
ne encontrou no esturjào, pode ter vindo
da Occidental Chemical, que fica 320
quilômetros acima, nas Cataratas do
Niagara.

Stonc tem feito uma campanha con-
trovertida c muitas vezes solitária. Ele
chegou a flagrar a Reynolds despejando
PCB num pequeno afluente do Sâo Lou-
renço, cujas águas chegam a atingir 32
graus centígrados, mesmo no inverno.

em contato com
extraterrestre

MADRI — O astrofísico mexicano
Guido Munch. que recebeu ano passa-
do o prêmio Príncipe de Astúrias de
Investigação Cientifica c Técnica, um
respeitado prêmio cientifico espanhol,
afirma que existe vida extraterrestre e
que cedo ou tarde a encontraremos.
Mas Munch. que vive cm Almcna. no
sul da Espanha, nào acredita nas noti-
cias da aterragem de uma suposta na-
vc extraterrestre na União Soviética.

Munch lembra que. ao mesmo tempo
em que era divulgada a noticia, ocor-
ria um congresso de astronáutica no
sul da Espanha. "Todos os cientistas
soviéticos presentes disseram desconfie-
cer o instituto de pesquisa citado na
noticia."

Investigadores sérios de vida extra-
terrena, como Munch. acreditam que a
melhor maneira dc encontrar outras civ i-
lizações é tentar captar seus sinais dc
rádio. No estagio atual dc nossa tecnolo-
gia. diz Munch, seria muito caro tentar
transmitir mensagens através das dislán-
cias inlcrestelares. "Tentar comunicação
com outras civilizações dc nossa galáxia
custaria cm tomo de 2(1 bilhões de dóla-
res."

O cientista mexicano acha mais sim-
pies escutar, cm busca dc sinais de civili-
zações mais antigas c tecnicamente mais
avançadas. Esse tipo dc pesquisa tem
sido leito desde 1965 mas nunca se ouviu
nenhum sinal inteligente.

Guido Munch acha que um sinal dc
vida será captado cedo ou lardc. O que
fazer quando isso acontecer é uma quês-
tão que ainda divide os cientistas, Du-
rante a conferência internacional de as-
tronáulica, em Torreniolinos, a pergunta
foi feita numa das reuniões. Um cientis-
ta, lembra Munch, chegou a dizer que
não deveríamos responder a uma mensa-
gem extraterrestre, Som saber que tipo de
criaturas a enviaram, o mais seguro seria
ficar calado.
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Refrigerador
Cônsul 28S
280 litros

1.570,00
Refrigerador
Cônsul 34S
340 litros

1.950,00
Refrigerador
Cônsul 43Gduplex
430 litros

3.870,00
N. U i ¦ i _JLiJi3L-.^^a—Ji

Lavadora Brastemp
24 MSA luxo

2.860,00
Refrigerador
Brastemp 42 ABC
Frost Free duplex
420 litros

5.190,00

Hr ae 4 Docasr 390,00'a
."St-'

DepuradorSuggar DepuradorSuggar
Cook 1160 p/fogâo Cook 1180 p/fogão

de 6 bocas

449,00
Fogão Continental
200lOdissey076ME
6 bocas e mesa
esmaltada

1.530,00
Fogão Continental
2001 Odissey 076
Ml 6 bocas e
mesainox

1.720,00

ftJty^aK. *muJJ

Z^"55^

s©tfj d j mifffr

Secadora de roupa
semi-automátlca
Suggar1l22

499,00

Ar condicionado Ar condicionado
Cônsul Air Master Cônsul Air Master
AF 07D 7.000 BTU AF 10D 10.000 BTU

3.020,00 4.280,00

Videocassete Toshiba
M-5330c/4 cabeças
e controle remoto

SEMP TOSHIBAj
SEMPRE UMA SOLUÇÃO MELHOR.

"fj TV em cores
! Toshiba 143 (14")1 36 cm digital

VHF/UHF

2.500,00

TV em cores
Toshiba 207 VS
(20") 51 cm digital
VHF/UHF

' D
~ 

•"-——--*¦¦-¦-'-¦» •

%

TV em cores
Toshiba 287
VS (28") 71 cm
c/controle remoto
VHF/UHF

6.500,00 3.160,00 10.050,00

Ar condicionado Ar condicionado
SpringerTopLine SpringerTop Line ã
7.000 BTU 10.000 BTU

2.460,00 3.400,00 •

•o
coo
§

Fritadeira elétrica 
'£

ScavoneFritabem |

£*• 507,50

Fogão Semer
Magnum 4 bocas

mesainox e
acendimento total

1.250,00

I

a»—--^'^1—riaSaãaãaããalaaãaaaaal

t' IwfSaBl
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TV em cores Sharp
1426-A(14")36cm
digital VHF

2.500,00

SHARP
E SO ligar

Ni ZONA Tranca
(tf MAK*.r

LJ
Videocassete
Sharp 762-B
c/2 cabeçase
controle remoto

TV em cores Sharp
2035-U (20") 51 cm
digital VHF/UHF

3.500,00

Videocassete
Sharp 794-B
c/4 cabeçase
controle remoto

TV em cores
Sharp 2095-U (20")
51 cm c/controle
remoto VHF/UHFJ84J/ controle remoto -». a*.»* »».* .«....•¦«,.,,.,,«•¦¦n 4.790,00 6.900,00 4.090,00

'Barbeador
Philips Philishave
TracerHP-1622

411,50

ÉzéeL*^*'^*'

1*.

Ferro seco Walita :
c/cabo aberto
FE-01

97,50
Espremedor de
frutas Walita
ES-49

121,70

Fogão Semer
AquanusLuxo
4 bocas e mesa
esmaltada

850,00
Fogão Semer
Aquarius Master
6 bocas e mesa
esmaltada

1.370,00

*TV em cores
Philips 4068 (20")
51 cm digital VHF

*TV em cores
Philips 4018 (14")
36 cm digital VHF

2.720,00
•TV em cores
Philips 4038 (16")
41 cm digital VHF

System CCESS-118
c/caixas, equalizador

e rack, 80 watts

1.750,00

£Hg
System CCEVIP-500
100 watts c/caixas,
2 decks e rack

1.950,00
Conjunto de som

3em1 CCE
SHC7800

80 watts
c/caixas e

equalizador

1.090,00

ÀUOW VtTXO INFC«MÀTTCA

afaaaT ^aa\l aaaflaa! aaaaVB

b i' \m

aaT /

IBP
BC3BgBS

*m --:;':;; \\\
..::: n ¦'.

Conjunto de som
3em1CCESHC7900
80 watts c/caixas
e2decksms&ww

W 240,90

%

B

WAUTA•«n.\M SU (ASA
Klií5.!

Batedor Walita
MixWM-01

3.360,00 2.960,00

jiillll

BARATO TODO DIA

VENHA CONHECER 0 NOVO A SUA
PARADA f#

TODOS OS GRANDES LANÇAMENTOS

m. ^^" ¦!# ^liaaãfJ' ^L áaf

Bicicleta Caloi Barra
Forte XL9 aro 26

Bicicleta Caloi
Berlinetinha aro 14

Bicicleta Caloicross
Pró aro 20

Bicicleta Caloi
Cruiseraro 20

Bicicleta Caloi Crulser
Savana aro 26

Bicicleta Caloi Crulser
Ventura aro 26

1.340,00
910,00
890,00
890,00

1.300,00
1.360,00

>m \'l: \.\\ iv-í In

wwiT»Hwraaami'fei

ATENÇÃO:
GARANTIA DE TROCA CB: trocamos sua mercadoria em caso de defeito apresentado até 3 dias após a entrega.Nossas lojas permanecem abertas aos sábados após as 14:00 horas. Crédito imediato e sem burocracia
Entrega rápida e descomplicada •
Peça ao vendedor o listão de outras ofertas com preços superbaixos. \

BONSUCESSO • BOTAFOGO • CASCADURA • CAXIAS • COPACABANA • ICARAÍ • JACAREPAGUÁ !
LEBLON • MADUREIRA • MEIER • NIUÓPOLIS • NOVA IGUAÇU • PENHA • PORÇÃO • RAMOSSANTA CRUZ • TIJUCA • ARARUAMA • BARRA DO PIRAÍ • CABO FRIO • CAMPOS • ITAGUAÍ • MACAÉPETRÓPOLIS • TERESOPOLIS • TRÊS RIOS • VOLTA REDONDA

I IIHrA

V ,.il!'.i 1 :,
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Artigo 5o na Tela
O 

artigo 5", inciso IX, da nova Constituição
brasileira diz que é livre a expressão da ativi-

dade intelectual, artística, científica e de comuni-
cação, independentemente de censura ou licença.
Do ponto de vista constitucional, c impossível
falar mais claro: a censura acabou. Talvez por
isso, como disse um dirigente brasileiro de televi-
são, a TV "pode 

perder a cabeça c partir para a
loucura total".

Nunca como agora, dada a clareza da norma
| constitucional, a televisão se viu investida de uma

responsabilidade a que não sabe corresponder.
; Alguns programas baixaram o nível a tal pon-

to, com palavrões sendo ditos com naturalidade
' ou cenas de sexo difundidas em horários impró-
¦ prios, sem falar na violência que c constante c

intcmporal. que 6 licito perguntar se ela já não
, perdeu de vez a cabeça.

Fala-se muito cm censura c auto censura,
; para confundir de propósito censura com padrão
! de comportamento sem o qual nenhum empreen-

dimento público pode prosperar cm ordem. Co*
| mo a censura deixou de existir, o que está em

causa é o padrão de comportamento. Esta discus-
são não ò apenas brasileira: existe cm todos os
países onde existe televisão, dada a forma torren-
ciai com que ela penetra nos lares, sem distinguir
espécies de auditório.

Nos Estados Unidos existe uma lei federal' 
proibindo pornografia e programas obscenos, o

j Communications Act, de 1934. Mas as próprias; emissoras tem seus códigos c eles são cumpridos
| com rigor. As três redes (ABC. CHS e NBC)

proíbem beijos em que apareça a língua. Na
| NBC, as modelos têm de usar alguma peça sobre
. o corpo cm comerciais de sutiãs. Piadas sobre

drogas são vetadas na ABC. São apenas exemplos
. de como um meio de comunicação poderoso

precisa se preocupar com detalhes, pois c a soma
| dos detalhes que determina o conjunto.

A televisão brasileira tornou padrão um tipo
j de liberalidade inimaginável ate nos Estados Uni-
. dos, muito menos na Europa ou nos paises sob
| total controle estatal. Bastam alguns minutos
, de programação para alguém pensar que a televi-
' são aqui vive num eterno carnaval, com o desre-
. gramento dos costumes e o relaxamento da Im-

guagem sendo elevados a norma comum. No
| entanto, mais de uma pesquisa mostrou nos últi-
, mos tempos que o telespectador brasileiro deseja
' ver programas sérios nos quais a realidade nacio-
; nal c os assuntos políticos sejam discutidos de

forma adulta nos noticiários, nas novelas, nos
filmes, etc. Os próprios espectadores condenam
os palavrões c os homens nus. o que de certa
forma é uma condenação aos produtores de tele-

| visão e aos publicitários que pretendem empurrar
pela goela do público qualquer produto ou histó-

^ ria.
Algumas televisões se dispuseram a elaborar

; 
"códigos internos de ética" que duram o tempo

de uma reunião de executivos. Nenhuma emisso-
ra conseguiu até agora formular seu próprio arti-
go 5". De qualquer maneira, liberdade de e.xpres-
são c, em si. um conceito formal. Sua existência
será arquitetada por toda a comunidade no seu
jogo de forças, dependendo nào de censura ou de
licença constitucional, mas dos tempos cm que
vivemos e do estado de espirito da comunidade.
Fugir desta lógica é querer decretar por escrito a
liberalização dos costumes assim como alguns
políticos prometem acabar a miséria por decreto.

A televisão brasileira, por falta de conteúdo c
pela ilusão de que conquistará audiência com ce-
nas de violência, baixo calão e sexo aviltado,
transformou-se num continuo clip. apimentado e
desregrado, em que as imagens deixaram de se
relacionar diretamente com o que está sendo dito,
espelho de sua indigéncia conceituai. Tudo é
muito rápido e muito violento. Ingressamos na
era da canalização das imagens, do fascínio do
kitsch, do falso moderno, da plasticidade fácil,
dcglutivcl, biodegradável.

Os programas de auditório são uma seqüên-
cia de quadros bobos, espécie de aperitivo (cali-
brado a palavrões impublicávcis) aos programas
c aos filmes cm que o minimo dcsiacável c a
violência ritmada c a licenciosidade gratuita. Vio-
léncia e sexo sâo itens utilizados cm arte quando
absolutamente necessários, para que o artista
possa expressar sua compreensão da realidade.
Na televisão, parte-se de uma realidade falsifica-
da para atingir a violência a título de apelo
comercial.

Um diretor de rede nacional comentou há
pouco que 

"oitenta 
por cento dos pacotes que os

americanos têm para vender são a mais pura vio-
léncia", e com isso pretendia justificar a indigén-
cia nacional que embarca de olhos fechados cm
qualquer canoa. Em nome de pretensas leis de
mercado capitalistas o publico brasileiro c sub-
metido a lodo tipo de lixo internacional. E o que
dizer dos bailes de carnaval, quando todos os
limites da decência são ultrapassados para man-
ter a qualquer preço a audiência?

0 telcjomalismo. espremido entre uma sandi-
cc c outra, escorrega na mesma velocidade dos
clips: fala muito sobre as pessoas e pouco com as
pessoas. Nào passa de simulacro de alguma coisa
que gostaria de ser. O grande momento do lelc-
jornalismo se dá quando a repórter pergunta à
mãe cm lágrimas que acabou de perder o filho: a
senhora está sofrendo?!

Isso já estava de alguma forma previsto no
tempo cm que McLuhan era o papa da comunica-
çào c dizia que o excessivo domínio de um meio
de comunicação sobre os demais tende a impreg-
nar o ambiente com fluidos narcotizantes. tor-
nando pessoas, grupos de pessoas c comunidades
inteiras insensíveis a outros tipos de signos c
mensagens, isto é, á própria razão.

Lições de Moscou
A 

União Soviética acaba de decretar oficial-
mente que o dólar para o turismo passará a

valer, dia primeiro de novembro, dez vezes mais
do que no cambio oficial, congelado há mais de
40 anos em 0.63 rublo. Em Tóquio, um assessor
econômico próximo a Mikhail Gorbachev anun-

¦ ciou que o país pretende instalar sua Bolsa de
: Valores até fins de 1990.

Quem esteve em Moscou nos últimos dois
unos. em contato com os principais economistas e
formuladores da perestroika, ou assistiu, no Bra-
sil, a recentes palestras do principal assessor eco-
nômico de Gorbachev, Abel Aganbeguian, não se
surpreendeu com as mudanças econômicas. A
URSS c os parceiros do Leste Europeu nào con-
seguiram conciliar os gastos militares da Guerra
nas Estrelas com novos investimentos para mo-
dernizar sua agricultura c a indústria de bens de
consumo. Precisam agora romper a estagnação
econômica da "era Brcjncv".

A distcnsào nas relações com o Ocidente —- a
partir do acordo firmado entre Reagan c Gorba-
chev, cm 1987 cm Washington, para congelamen-
to dos mísseis de médio alcance — abriu um largo
campo para a cooperação econômica entre os
dois blocos. A reestruturação da economia sovié-
tica para atendimento das aspirações de liberdade
e bem-estar despertadas pela glasnóst requer
grandes investimentos para a atualização tecno-
lógica e a melhoria da produtividade.

Dinheiro para investimentos há na União So-
viética, como prova o excedente monetário nào
atendido pela oferta de bens. Mas os mecanismos
internos de poupança capaz de canalizá-la para
investimentos produtivos estão totalmente corroí-
dos. As empresas estatais são grandes devedoras
dos bancos estatais. Para romper a inércia, o país
está empenhado em profunda reforma financeira,
com a criação de bancos descentralizados c coo-
perativas de crédito independentes do Estado.

Do lado do investimento estrangeiro há cons-
ciência de que a criação de joint-ventures paritá-
rias, entre empresas estatais e estrangeiras, não
prosperaria sem realismo cambial. Quem seria

ique sf*W\ |

Cartas

louco de trazer dólares para ver o dinheiro depre-
ciado imediatamente por uma taxa de cambio
artificial? Como medir o lucro sem o realismo
cambial?

Os economistas da perestroika decidiram tes-
lar gradualmente o mercado para estabelecer o
câmbio real. A primeira etapa foram os leilões de
câmbio pelo Gosban no final do ano passa-
do. seguindo a experiência húngara a ser copiada
na Polônia. A adoção do dólar-turismo é o segun-
do passo. A recente ida do presidente do Federal
Reserve, Alan Greenspan. a Moscou deve ter sido
decisiva para a reforma que. certamente, tornará
a União Soviética um novo pólo turístico para
americanos, japoneses c europeus. Afinal, o pais
precisa de moeda forte.

A criação de Bolsas de Valores permitirá
finalmente aos investidores estrangeiros negociar
participações com outros cslrangeiros c até mes-
mo atrair poupança local, facilitando o fluxo de
investimentos externos. A Hungria, mais avança-
da nas reformas econômicas, já havia autorizado
a criação de bancos e Bolsas de Valores há mais
de um ano. Também ingressou no Fundo Mone-
lário Internacional, como quer a Polônia. A
URSS também pretende chegar lá, pois, ao lado
do câmbio livre, o FMI é uma garantia adicional
ao investidor estrangeiro.

Seria precipitado, porém, dizer que a União
Soviética está substituindo a economia centraliza-
da pela de mercado. O mais provável é que utilize
mecanismos de mercado para romper a estagna-
ção provocada pela baixa produtividade c a defa-
sagem tecnológica.

É preciso que o Brasil c suas elites prestem
mais atenção ao que se passa no mundo, onde o
rompimento de barreiras ideológicas — de um
nacionalismo ultrapassado — desenha uma crês-
cente integração dos países, através da remoção
de obstáculos à circulação do capital, como é o
caso das barreiras cambiais. Se o Brasil continuar
fechando sua economia — que representa apenas
2% do comércio mundial — vai se atrasar ainda
mais no sopro de modernidade que renova os
blocos econômicos.

Cassino da l rca
Talsc/ o maior movimento produ-

/ido por uma associação de bairros no
Rio de Janeiro tenha sido o da
AMOUR, para defender a integridade
da 1'ria contra i> grupo que pretendia
construir um hotel tio local onde se
encontra o antigo Cassino da 1'rca

l 1 Agora, seis anos depois, c Ia
vem outra ameaçai desta se/ e o Sr.
Chico Rccarcy, com pele Je cordeiro,
que pretende instalar um "simples"

t estro Cassino paia soo pessoa» No ai
vio 400 carros, alem de ônibus para
turistas, camelos, cambistas, guarda-
dores, nanelinhas. ele.

Depois, C lógico, a cordeiro ttrtl
fobti. c não sai entregar seus 800 Ire-
qucntadores ao restaurante da esqui-
na, nem a dancctcria d» Pão Jc Açu-
car Virão, cm seguida, as choparnt» c
os "Ilelp".

f. K»rn que O Sr Rccarcs scia jsi-
sado de que aquele 1,-cal continua a
ser. c será sempre, a garganta da t tsa

qualquer corpo estranho ali provo-cara um estrangulamento lotai, ma-
guem entra, ninguém mi I; que vamos
no* mobdi/ar. c agora corn muito mais
força, porque a t rca e uma \i'\
¦\rea de Proteção Ambiental José
(.urrra Nrtn Kio de Janeiro.
"Caixinha

Tomei conhecimento, cm 24 10
89. atrase» de amigos, de que o JOR-
NAL !>«> IIKVM1, de 12 10 89, na
("oluna Informe Jll publicou uma no-
ta vb o titulo "( aninha", c.-n que
consta ter sido montada cm Brasília
estranha operação para arrecadar di-
nhearo. com vistas a transfusão de po-
pulandadc Clã candidatura CIjsscs
Guimarães Salienta a nota. ainda, que
pessoas com negócios ou problemas a
resolver com o governo recebem ape-
los para contribuir para a campanha,
em troca de rapidez no tocante a vslu-
çâo das pretensões for ultimo, que os
intermediários da negociata alegam es-
tar a servido do PMDB. mais concre-
lamente do deputado Fernando Cias-
panan

Surpreendido com tamanha infã-
mia, í ) nego, com sccmciict.i e indig-
nação, a existência da rcícnda "caixi-
nha". bem como. c principalmente,
quaisquer contatos, tanto a serviço do
PMDH quanto a meu serviço, cujo
comportamento, na qualidade de par-
lamentar, não abriga a prática de ato;
reprováveis, mormente os de natureza
criminosa Deputado Fernando («aspa-
i. .in — Brasília.

Apoio ao deficiente
A CORDE agrade ao JORNAL

IX) BRASIL o espaço que vem conce-
dendo a temas relacionados com a»
pessoas portadoras de deficiência.
Atrases de iniciativas deste gênero. O
JH esta a oferecer decisiva contribui-
çâo para conscientizar a opinião publi-
ca, Oricntando-a quanto a prevenção
das deficiências, evidenciando o po-
tendaI produtivo das pessoas portado-
ras de limitações mentais, motoras c
scnsonais. alem de combater o precon-
ccíto.

lim especial. trou.\c-nos muita sa-
tisfaçào a divulgação de dois trabalhos
que a CORDE sem apoiando desde
1988: (...) a prevenção de paralisia ce-
rcbral c a profissionalização de pes-
soas portadoras de deficiência, na área
de informática, conduzidos pelo
IBRM.

Além de cobrir, desde o inicio des-
te ano, todas as despesas de custeio do
Centro de Informática do IBRM, a
CORDE acaba de autorizar (em 23/
10 8°) a concessão de substancial fi-
nanciamento para modernizar a base
computacional do Centro, dotando-o
de máquinas mais potentes e velozes.
(...) Assim procedendo, a CORDE le-
va à prática sua convicção de que as
tecnologias de ponta, a exemplo da

informática, da robótica e de novos
materiais, podem oferecer inestimável
contribuição para prevenir, atenuar e
mesmo superar as deficiências c, desta
maneira, permitir que parcela cada vez
maior dos 14 milhões de deficientes
brasilcirso possam desfrutar de uma
sida mais produtiva e feliz Teresa
( osta d'Amaral, coordenadora-geral/
( ORDE Rio de Janeiro.

Fasciculos em falta
pstou Colecionando fasciculm da

Lnciclopcdia Laroussc Cultural, pu-
blicação da Editora Universo Lida.
IX»s 62 fasciculos ate agora publica-
do*, me faltam oito que se esgotaram
nas bancas, atiles que eu conseguisse
compra-lo»

lia vanos meses lento receber os
números atrasados, ja enviei diversos
pedidos a editora c ao icrviço de aten-
dimento ao leitor, mas sem nenhum
sucesso Na minha ultima cartj a es»c
serviço, recebi como resposta uma car-
ta da Nova Cultural, em que a funcu»-
nana Rosana A Souza pede a minha
compreensão" Mas os fasciculos
n.i.Li' < I Kl/a Rocha dos Reis — Rio
dr Janeiro,

Hr.i-il na Guerra
N,. dia 24') si> esse jornal publi-

cou matéria sob o titulo "Livro prosa
manipulação inglesa do Brasil na
Guerra".

Sobre este assunto cabe uma rcíle-
xào lei iam sido mesmo os alemães
que torpedearam os barcos brasileiros'

l..'m pouco de lógica e raciocínio
mostra que não A Alemanha, pratica-
mente sozinha ctilrcntjsa mais de
meto mundo cm diversas frentes Qual
o interesse cm arranjar mais um immi-
go1

O Brasil, atrases de suas principais
figuras Gctulio. Dutra. Góes Mon-
leiro. I chuto Mulicr, ciiue outros
era vimpati/anic dos alemães Somente
Oswaldo Aranha, então chanceler, era
ostensivamente favorável aos america-
nos ( )

Bngoo
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jí____-E3"
________-^

Visual, da TVE. no dia 19 10. ás
21h40. Como não tenho o hábito de
assistir IV regularmente, não sei se o
referido jornal è ou não uma iniciativa
antiga, c )a festejada

Embora eu nào seja deficiente.
não pos»o deixar de reconhecer a ex-
tenvio da utilidade deste trabalho, que
preenche de maneira pioneira, mas
ainda insatisfatória, os anseios de uma
legião de pessoas impossibilitadas de
ouvir, c obrigadas a. no máximo, "ler
os lábios" de outros locutores. Espera-
mos chegar ao dia cm que a maioria
dos programas sejam, pelo menos, le-
gendados, possibilitando, assim, não
apenas a informação dos surdos, mas
lambem o seu entretenimento, Carlos
t dmundii ( alçado — Riu de Janeiro,

Consórcio de T\
S»iu possuidor de uma cota do

Consórcio Sharp, referente a um apa-
relho de televisão (TVC 1630-A). do
grupo I7KÍ4 cota As), fui vincado no
dia 30 8/89, entreguei lóda a docu-
mentaçáó exigida, mas ate hoje nào
tise a satisfação de receber o aparelho
Ja passei diversos teleu-s. ja telefonei
sanas sezes, ma» a resposta e sempre a
mesma "Aguarde"

Resolvi escrever ao JORNAL DO
BR \SIL. porque a minha paciência se
esgotou, diante dessa desonestidade de
um consórcio que veruie o que nào
tem Scrgio Antônio M. Miranda —
Ri<> de Janeiro.

i"rV «In Japão
Decididamente Alam Prost i/uci-

mou a largada no Cil' do Japão O
tempo de reação mínimo do melhor
dos pilotos é de 0,2 s Isto significa
que, acesa a luz srrde, naquele exato
momento, os carros tem que estar pa-
rados O inicio do movimento -o pode
ocorrer depois 0,2 s depois

Mas ipiclmou de maneira suspcitis-
sima, porque quase imperceptível Ou
ele arriscou largar no tempo mínimo
de luz vermelha (c se o verde demoras-
>c mais a acender sena desclassifica-
do), ou de alguma maneira foi avisado
de que o vermelho so ficaria o mínimo
aceso ou. eletronicamente. 0,5 s antes
da mudança úa coi Quando o serde
acendeu, o carro de Prost ja andava!

Sena interessante um exame bem
apurado c\>^ videoteipc da largada. p»sis
o que Prost conseguiu com isso foi
bloquear Senna na iatgada. Tivesse
Scnn.l chegado a primeira curva na
írente. e a estória seria outra1 ( a rios
Alexandre Rodrigues — Rio de Janeiro.

O Brasil mantinha intercâmbio co-
mercial com a Alemanha, comprando
principalmente armamento, lendo tido
até um nasio (com armamentos)
apreendido pelos ingleses („..)

()s norte-americanos queriam es-
labelecer bases em nosso território
como mais tarde o fizeram I I Outra
ameaça seria a de represálias rigoro-
sas. dentro de 24 horas, caso nào fosse
atendida a exigência norte-americana
de afastamento dos elementos colabo-
radores do presidente Vargas, e consi-
derados por eles como pró-nazistos.
Entre as ameaças estas a a de imediato
corte na entrega de gasolina. (...)

A conclusão a que se chega ê a de
que os torpedeadores de nossos barcos
seriam os interessados em que o Brasil
entrasse no conflito ao lado dos alia-
dos. E era muito fácil pintar as cores
germânicas em submarinos de qual-
quer nacionalidade, afim de colocar ti
culpa nos alemães. (...) Carlos llenri-
que de Hantllos Buuniann — Teresa-
polis (RJ).

Jornal Visual
Gostaria de registrar a surpresa e a

satisfação com que assisti ao Jornal

Desde o inicio da temporada 89 de
Fórmula I. os cartolas da FISA tentam
encontrar fórmulas para prejudicar o
piloto Ayrton Senna. Agora parece
que finalmente a encontraram.

Primeiro seio a idéia absurda de
querer pit-stop para os pilotos vence-
dores, para castigá-los por vencer De-
pois. o ridículo Nigel Mansell ficou
fora de apenas um GP. quando, decla-
radamente. desrespeitou a bandeira
preta só para prejudicar Senna.

Agora, numa decisão absurda e
parcial, resolveram desclassificar o pi-
ioto, dcp»)is de uma corrida fantástica,
onde Senna fez de tudo, tendo sido
prejudicado por Prost. que saiu direta-
mente do carro, certo de que havia
cumprido o seu papel tirar Senna da
pista, porque só assim seria campeão.
Outros pilotos li/enmi a mesma ma-
nobra que Senna, até mesmo o Prost.
Só que nenhum deles foi penalizado.
Por quê? (...) Maria Rita Araújo —
Vitoria.

As cartas r.cr.io selecionadas para publica-
ç.io no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi-
vol o endereço que permita confirmação
previa.

Eleiçõt
Num pais tão carente de discipli-

na. austeridade", dignidade e coerência,
me causa estranheza que a nossa im-
prensa não tenha dado ênfase á postu-
ra do candidato Mário Covas durante
O 3° encontro de presidenciáveis, na
TV Bandeirantes, no dia 16 10/89. Foi
notadamente o candidato com melhor
apresentação. (...) Por que a omissão
dá imprensa'.' Até onde estarão contri-
buindo para que a população possa cs-
colher o melhor candidato? (...) Mario
Antônio Bernardo — Rio de Janeiro.

ÍS

O Lula afirmou (JB. 22/10), que
um "sem terra" poderá ser o seu Mi-
nistro da Agricultura. Nesta linha de
raciocínio, se o candidato do PT for o
eleito, provavelmente teremos um mo-
lorista de ônibus no Ministério dos
Transportes, uma caixa de superiner-
cado no Ministério da Fazenda (...) e
por ai. Para quem tem a Nicarágua
como modelo a seguir, até que não
está mal. Odilon Martins Fonseca —
Rio de Janeiro.

Desafiando todas as técnicas de

marketing político, pesquisas infor-
matizadas e bruxos de ocasião, unia
massa desdentada e analfabeta vai de-
terminar quem será o próximo chefe
da maior nação do Terceiro Mundo.
Composta por 70" o dos eleitores, essa
massa foi colocada em tal situação,
nos últimos 25 anos e, por causa disso,
hoje vive ao sabor da imprevisibilida-
de, aguardando o herói de plantão na
tevê. que pode ser um jovem caçador
de marajás, ou um mercador de baú.
(...) Luiz Carlos Carvalho — Rio de
Janeiro.



JORNAL DO BRASIL Opinião sábado, 28/10/89 d 1" caderno q 11

~^òSqõms~

Seis Poeminhas Alfandegários
(SEM NADA A DECLARAR)
I

Se um dia os agiotas
negociassem piadas,
os juros das anedotas
seriam as gargalhadas

II
Todo dia, todo mês,
com o esforço de uma vida,
o halterofilista fez
um corpo sob medida.

III
A mais perfeita maneira
para ser sofisticado:
o carrinho de ir à feira
deve ser carro importado.

IV
Olhou um "Van Gogh" belo
e disse virando o rosto:
"Que seria do amarelo,
se não existisse o mau gosto?"

Está fazendo economia,
o bichinho da goiaba.
Já mudou-se no outro dia
pra uma jabuticaba.

VI
Flor carnívora e charmosa
morde um dedo de repente,
arranca e manda pra rosa
dizendo: "Fale com gente."
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Nove entre dez estrelas Coisas da Política
Jorge Maranhão

Maluf 
apresenta com excelência

nacional o seu desempenho re-
gional nas pesquisas de intenção de
voto no Estado de São Paulo Brizola
quando não apresenta seus índices de
preferencia no Rio de Janeiro c no Rso
Grande do Sul (onde quem conhece o
Brizola vota no Bn/ola), mostra a sua
dianteira cm previas realizadas com
grupos de opinião restritos aos funcio
nános da Petrobras. do Banco do Bra-
sii, ou aos torcedores de algum time de
futebol invariavelmente dos estados
que governou. Afif fala de seu cresci-
mento na preferencia das classes mais
altas e dos grandes centros urbanos.
Collor replica com a sua liderança dis-
parada cm todos os grandes institutos
de pesquisa, como Ibopc. Data Folha,
Gallup, Vo* Populi etc. Camargo c
Aureliano. que dizem não acreditar cm
pesquisas eleitorais, as promovem por
conta própria, lendo cartas de adesão
recebidas do auditório de um progra-
ma de variedades ou entrevistando po-
pulares nas ruas. Cosas fa/. a propa-
ganda baseada nos resultados da
simulação para o segundo turno, reali-
zada por uma revista semanal de infor-
maçào. e que o coloca como o preferi-
do se não houvesse o primeiro tumo.
naturalmente.

Todos questionam as pesquisas
quando estas nào lhe convém. E todos
as utilizam na sua propaganda, mdc-
pendente de quem as faça, com que
metodologia, qual a amostragem,
quando revelam a mais remota sombra
de lhes favorecer e fortalecer os argu-
mentos.

Não vou discutir aqui a institui-
çào das pesquisas. Muito já se falou
sobre elas, poüticos, cientistas sociais,
técnicos c até mesmo o eleitorado que,
perguntado sobre sua importância, se
mostrou majontanamente favorável às
pesquisas. A questão que me parece
mais relevante é a sua utilização, a
maneira nela qual são usadas pelos
próprios candidatos ou pelos veículos

de comunicação que os apoiam. Pa-
quisa vem do latim p>'rquirere, significa
perquinr. indagar, perguntar. E o re-
suliado daquilo sobre o qual o eleito-
rado é indagado, no caso, é endereça-
do de volta ao eleitorado como
argumento de excelência do candidato.
Na teoria da nova retórica, trata-se da
estratégia de quantificação do argu-
mento baseado no lugar-comum de
que 

"quanto maior, melhor", ou do
provérbio oriental que diz "duzentos
não podem estar errados": se o candi-
dato fulano tem a maioria da preferen-
cia. ipsofacto, c o melhor.

Exatamente por ser de lugar-co-
mum. a utilização excessiva das pes-
quisas como argumentação política
provoca a sua banalização. E. portan-
to. o seu alegado poder de influencia
na formação da opinião púbbca é mi-
nimizado. Todos fazemos pesquisas e
previas. Noutro dia, vi uma reporta-
gcm global sobre uma previa realizada
por meninos do primeiro grau de um
colégio da Zona Sul. que nem sequer
podem votar, tratada na televisão co-
mo um exercício de preparação para a
cidadania' Vou a urna festa de anncr-
sano de um amigo c. Ia pelas tantas,
adivinhem qual a grande atração da
festa, depois de algumas doses de
whisky c infindáveis confrontos de opi-
ruòes eleitorais? Façamos uma previa.

Aproveitando a ausência de regu-
lamentação (Ufa') quanto á divulga-
cão de resultados de previas c pesqui-
s.i5 por parte do TSb, todos viramos
pesquisadores, todos elegemos as pre-
vias como novo esporte nacional, não
fosse nossa tendência cultural de
transformar tudo em aposta, bolo c
fezinha.

O fato é que. apesar dos ataques
que sofre e a despeito da defesa que lhe
fazem os apologistas do sagrado direi-
to ás liberdades constitucionais, as
pesquisas deixaram definitivamente de
ser mito para se transformarem no
prato do dia. o trivial variado destituí-
do de maiores poderes de influência na
opinião.

Lugar-comum da argumentação

política, c importante que se lembre
que já nos Tópicos, de Aristóteles, os
luprcs de quantidade são os lugares-
comuns que afirmam que alguma coisa
vale mais do que outra por razões
quantitativas, assim como um grande
numero de bens é preferível a um me-
nor numero, ou o que serve a um
maior numero de finalidades é preferi-
\cl ao que serve a um menor número,
ou o mérito c proporcional ã quantí-
dade de pessoas as quais se serve. E
por ai chega-se ao fundamento da con-
cepção da própria democracia, a supe-
nondade da quantidade de opiniões da
maioria sobre a parle das opiniões da
minoria Aliás, outro senso comum" a
superioridade do todo sobre as partes

üo sentido original de sondar,
buscar a opinião, investigar, a pesqui-
sa, utilizada na comunicação política,
passou a ter o sentido de persuadir a
adesão de um eleitor ou grupos de
eleitores (parte ou minoria) ã opinião
do eleitorado (o todo ou maioria).
Nâo apenas porque é natural que toda
ovelha queira permanecer no rebanho
sob pena de desgarrar-sc, mas porque,
quando os lideres são vários c vários os
caminhos que indicam, mais seguro se
torna seguir a maioria

Tantos são os candidatos, se utili-
zando de tantas pesquisas, cada qual
falando de sua maioria, que não pode
haver maiona. Enquanto isso. o eleitor
comum aguarda o lugar-comum da
maior maioria entre todas, a da prefe-
réncia nacional, como no argumento
outrora pcrsuasjv o dos cigarros Conti-
ncntal. no tempo em que o Brasil ga-
nhava copa do mundo c o pau comia
solto no quintal.

Nào havia televisão cm cadeia
nacional, não havia eleição nem cam-
panha eleitoral. Pesquisa so para a
cscalaçjo da equipe de futebol ou para
saber qual o sabonete que vendia mais.
E dava sempre Eucalol, apesar do Lux
apregoar (quantitativamente) uuc nove
entre da. estrelas do cinema preferiam
Lux.
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Como Sílvio virou candidato - II
Itintrdo ."Solilnt

'K ——

auando 
o ex-ministro Aurc-

liano Chaves desembarcou
no final da tarde da quarta-feira,
dia 18, em Aracaju, já sabia que
o empresário Sílvio Santos nâo
recusara a proposta de substitui-
Io como candidato do PFL á pre-
sidcncia da República. Silvio re-
cebera, pela manhã, a visita dos
senadores Hugo Napolcão, presi-
dente do PFL. e Edson Lobão
(PFL-MA), Antes de decidir sair ou não candidato,
queria conversar com Aureliano

O encontro loi marcado, inicialmente, cm Belo
Horizonte, para onde o candidato seguiria depois de
retornar de Aracaju. Aureliano preferiu, contudo, en-
centrar Sílvio cm Brasília, na casa do ministro João
Alves, do Interior. Ás 16 horas da quinta-feira, Silvio
entrou apressado na casa do ministro e lá encontrou,
além do anfitrião. Aureliano, os senadores Napolcão.
Lobão, Marcondes Gadelha c Divakk) Suruagv (PFL-
AL).

O dono do Sistema Brasileiro de Televisão parecia
feliz. Chegou mesmo a contar uni episódio cm que se
envolvera no ano passado, Certo dia. ali por meados do
ano, ele recebera um telefonema do empresano Roberto
Macksoud, a quem nunca encontrara Macksoud insistiu
com Silvio para que fosse ate o Hotel Macksoud Plaza,
de propriedade da família dele. para ouvir um comum-
cado muito importante.

Lm guru indiano, amigo c hóspede de Macksoud,
quena dizer a Silvio que ele, um dia. ainda se tornaria
um homem muito importante no pais. Importante c
conhecido "Mas eu ja sou tudo isso", admitiu Silvio sem
modéstia. "Nâo, eu digo que o senhor scra um homem
muito importante como político", retrucou o guru. Sii-
vio imaginou que a profecia poderia ter a ver com uma
possível candidatura dele á Prefeitura de São Paulo.

Alimentou a idéia, mas nenhum partido, de falo. lhe
ofereceu a chance de disputar a eleição ganha por Luiza
Erundma, do PT. Quem sabe o guru nâo se referia á
eleição presidencial do ano seguinte' Aureliano repassou
para Silvio as dificuldades que a candidatura dele en-
frentava e reafirmou sua disposição de suspender a

campanha c de ir para casa. "Dr, Aureliano, o senhor é o,
homem mais culto que conheço", elogiou Silvio.

"A cultura do senhor é tanta que o impede de ;
descer até o nível do povo para se comunicar com ele.
Esse é o problema do senhor", observou Silvio com
delicadeza. Aureliano nâo ficou constrangido. "Eu saio
candidato c ganho essa eleição cm uma semana", previu
o empresário. Os políticos reunidos em torno dele se
surpreenderam com o tamanho da confiança de Silvio. -
"Vai ser uma parada dura", apartebu o ministro João
Alves.

Ali pelas IS horas. Aureliano concluiu que o encon- ,
tro terminara, pelo menos para ele "Vou a Belo Hori*
zonte comunicar a decisão a minha família Vou comu-
mear. não consultar", sublinhou, "E. no próximo
domingo, mando minha carta-renúncia para você", dis-
se. dingindo-sc a Napolcão. O senador Suruagv aconse-
lhou Aureliano a meditar mais um pouco sobre a decisão
que tomara. "Não, 

já decidi c pronto", cortou Aurclia-
no.

Da casa de João Alves, partiu para o Hotel Nacio-
nal, onde se reuniu com três assessores de campanha.
Dali, telefonou para o cx-prefeito Jânio Quadros, cm
São Paulo, informando-o sobre a decisão que tomara.
Jânio telefonou para o advogado Jorge Serpa. no Rio de
Janeiro, amigo dele e do empresano Roberto Marinho,
dono da Rede Globo. Em Brasília, poucos minutos
depois, o ministro Antônio Carlos Magalhães ficou
sabendo de tudo.

O candidato Collor de Mello foi posto a par da
renúncia de Aureliano ainda naquela mesma noite. A
operação para sustar a renúncia começou a ser montada
antes mesmo que chegasse ao fim a reunião estrelada por
Sílvio Santos na casa do ministro João Alves. Houve um
momento, ja perto do fim da reunião, cm que Silvio
recuou da idéia de sair candidato. Foi quando o senador
Suruagv insinuou que a família dele sofreria ameaças.

"Você sabe. Silvio, em uma campanha dessas, vale'
tudo", explicou Suruagv. '.'Vale até ameaças à integrida-
de da família da gente. Você está preparado para enfren-
tar isso?" Silvio assustou-se. "Assim. nào". comentou.
Os demais participantes da reunião contornaram a situa-
ção criada por Suruagv c explicaram melhor o que ele
quis dizer. Silvio voou de volta a São Paulo para cônsul-
tar a família. Às 23 horas, por telefone, disse sim.

RELIGIÃO

Dia de Finados
Dom Eugênio de Araújo

Sales *

O 
peregrino que chega a Roma
em busca de alimento espi-

ritual c fortalecimento da Fé, inclui,
comumente, uma visita ás catacum-
bas. São cemitérios subterrâneos e
eram lugares de refúgio dos cristãos
perseguidos. Lá encontravam abrigo
os falecidos dç morte natural e os
que davam a vida cm testemunho da
Fé. Nesses imensos túneis, em terreno
apropriado a esses usos, os fiéis ceie-
bravam o cultQ divino. Em toda a
parte ha um hino ao sacrifício por
amor a Deus, um grito de espe-
rança na vitória final, a glorificação
de heróis, estímulo à fidelidade ao
Mestre e à Sua Igreja nos dias de
hoje. As de Roma foram assim utili-
zadas até o tempo da liberdade con-
cedida por Constantino. A mais anti-
ga data do século III, tendo sido
adquirida uma gleba pelo papa Zefe-
rino c doada à Igreja. Como a ad-
ministração coube ao diácono Calix-
to, daí o nome. Foi a partir do século
IX que receberam a denominação
de "catacumbas". Já foram descober-
tas cerca de 25. Percorrer esse emara-
nhado de escavações, que se esten-
dem em andares superpostos, por
quilômetros e quilômetros cm várias
áreas de Roma, principalmente nas
imediações da Via Apia e Via Ardea-

tina, é reviver um passado que fala
significativamente ao presente.Recordo esses túmulos no Dia de
Finados, pela semelhança que ha en-
tre os da primitiva Igreja c os de
nossos dias. São filhos de Deus scpul-
tados â espera da ressurreição. A elo-
qüência da morte está presente cm
todos, quer nas catacumbas, quer nas
sepulturas atuais. A riqueza dessa
visão da realidade de nossos dias sob
a luz do transcendental nos é ofereci-
da pelas sepulturas de nossos parcn-
tes e amigos, durante a Comemora-
ção Universal dos Mortos.

Há um grande valor nessa celebra-
çào. Dá-nos uma dimensão real da
vida. Esta, que é transitória na ter-
ra, prolonga-se na imortalidade. Es-
sas duas fases de nossa existência su-
gerem ao cristão a procura de um
correto aproveitamento da primeira,
no tempo, a fim de poder receber, na
eternidade, os seus frutos. Tal refk-
xào, comumente rejeitada no decor-
rcr dos anos, vem-nos instintivamen-
te no Dia de Finados e ao assistirmos
funerais, sejam enterros, sejam missas
exequiais.

Por isso, trata-se de oportunida-
de pastoral evidente. Temos um audi-
tório, comumente bem disposto, pelo
sofrimento, a escutar a Palavra de
Deus, plena de esperanças. Revela
insensibilidade quem se descuida de
aproveitar atos litúrgicos pelos mor-

tos, com o falso pretexto de alguns
dos presentes ou muitos ali acorrerem
por motivos meramente sociais.
Quem acredita no valor da Pala-
vra de Deus nào age assim.

Na arquidiocese, o VII PLano de
Pastoral inclui a Comissão da Pasto-
ral da Esperança. São 191 agen-
tes, devidamente
preparados, que
desejam ser a —¦
presença da Igrc-
ja nos cemitérios.
Apresentam a
morte como uma
páscoa, passa-
gem para o Pai.
As famílias feri-
das pela perda de
entes queridos
recebem o único
lcnitivo nessas
horas, aquele
que vem da Fé,

Nos últimos
doze meses, de
agosto de 1988 a
julho de 1989,
foram celebradas
17.973 encomendações de pessoas fa-
lecidas. Em um cálculo aproximado,
cerca de 250 a 300.000 pessoas, em
momento de dor ou de solidariedade
com amigos que sofrem, tiveram con-
tacto pessoal com a religião. Esse
fato c de notável importância pasto-

'VI vida Õ
transitória na

terra, prolonga-se
na imortalidade.
Assim, o Dia de

Finados, visto sob
um prisma único de
eternidade, c motivo
de louvor a Deus."

ral c, de modo particular, cm uma
grande cidade. Essa participação em
ato cclcsial constitui fator sigmficati-
vo para uma cvangcli/ação. Em me-
dia, nos cemitérios atendidos — a
maioria do Rio --. de cada 25 pes-
soas, 20 famílias solicitam os au-
xilios espirituais ministrados pela

Pastoral da Es-
perança. E ela,

,_¦_¦_ ajudada por ou-
tros movimen-
tos, organiza o
culto no Dia de
Finados, com
muitas dezenas
de missas, sendo
a primeira ás 8
horas na quadra
reservada ao cie-
ro, pertencente à
Irmandade de
São Pedro, no
Cemitério do
Caju, e por mim
celebrada.

Outro aspec-
to que se rclacio-
na com esse as-

sunto é o tempo que medeia entre
a morte e o sepultamento. Já em
1861, o Decreto 2.912 proibia enter-
ros com menos de 24 horas, salvo
casos especiais como o de epidemia.
Essa prescrição foi atualizada pelo
Decreto municipal n° 3.707, de 6 de

fevereiro de !970. A publicação foi
feita no Diário Oficial da Guanabara.
de 11 de fevereiro seguinte. O Art.
108 assim reza: "Os scpultamcntos
não poderão ser feitos antes de 24
(vinte c quatro) horas do momento
do falecimento", salvo caso de moles-
tia contagiosa, epidemia ou sinais
inequívocos de putrefacçâo. E desce
ao pormenor: se a morte se der
ás 8 da noite de um dia, o enterro
será, o mais tardar, ás 8 da manhã do
terceiro dia.

No entanto, verifica-se que, nem
sempre, infelizmente, essa cautela é
observada. Por vezes, o intervalo en-
tre o óbito e o sepultamento é reduzi-
do. Consta, de maneira insofismável,
a existência da morte aparente. Há
uma literatura nessa matéria que pe-
de ser recordada: por um dever de
justiça, há necessidade de um espaço
de tempo prudencial para evitar a
possibilidade de sepultamento de pes-
soas ainda vivas. Não desço a provas
comprobatórias, mas cumpro o dever
de Pastor, alertando os fiéis neste Dia
de Finados, sobre essa obrigação de
caridade, que é também cumprimento
de uma lei. Há diversos estudos que
abordam esse assunto. À pressa, mar-
ca de nossa época, e a outros pro-
blcmas decorrentes de uma infra-es-
trutura insuficiente para atender
convenientemente os scpultamcntos

vem somar-se a fuga de uma profun-
da reflexão sobre a influência da
morte cm nossa conduta. Diante de
um cadáver salutares pensamentos
nos vêm naturalmente.

Essas recomendações pastorais
por ocasião do Dia de Finados, a
visita aos túmulos dos entes queri-
dos nos fazem lembrar que a vida nào
é destruída pela morte, mas esta é
vencida e transformada, a partir da
ressurreição do Senhor. Assim, áó
acender uma vela, sentimos que ela
significa a luz de Cristo. Essas lições
sâo valiosas no momento que passa;
são, igualmente, um testemunho elo-
quente da transitoriedade do mundo
em que vivemos e naturalmente nos
levam a ancorar nossas esperanças
na eternidade.

Dentro dessa perspectiva, o agir
das criaturas é iluminado por uma
nova luz e, necessariamente, questio-
nado sobre valores que fundamentam
seu comportamento pessoal e social.

Assim, o Dia de Finados, visto
sob um prisma único de eternidade, c
motivo de louvor a Deus. No cerne
está a ressurreição de Cristo, da qual
participam todos os Seus discípulos:
Bem resume essas idéias São Paulo (1
Cor 15,57): "Graças sejam dadas a
Deus, que nos dá a vitória eterna por
Nosso Senhor Jesus Cristo."

* Cardoal-arcebispo do Rio de Janeiro
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Felipe González busca nas urnas amanhã o 3o mandato
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MADRI
Trinta milhões
de espanhóis
vão amanhã às
urnas eleger um
novo Paríamcn-
to e o chefe de
governo. 0 pri-
meiro-ministro
Felipe González
é o franco favo-
rito, segundo as
últimas pesquisas, mas a grande expec-
(.ativa é se seu partido -- o Socialista
Operário Espanhol (PSOF.) — conse-
guirá eleger os 176 deputados necessá-
rios para formar a maioria absoluta no
Parlamento. , _

Na reta final, a campanha licou po-
larizada entre o PSOE e o Partido Co-
mtinista, que. embora sem chances de
formar um governo, vem crescendo a
ponto de dificultar a obtenção, pelo
PSOF. da maioria no novo Parlamen-
to."Vocés sabiam que ontem não tinha
manteiga cm Moscou?", perguntou
González durante seu último comício
na noite de quinta-feira. 

"O comunismo
foi uma experiência histórica por 70
anos. mas fracassou", afirmou o pri-
meiro-ministro, voltando suas bateria'
contra o candidato da Esquerda Unida
(liderada pelo PC), Júlio Anguita.

Felipe González, de 47 anos, tem
folgada vantagem em todas as pcsqtií-
sas de intenção de votos. Seu maior
temor, entretanto, é não conseguir a
maioria parlamentar com que seu parti-
do vem governando há sete anos. Ha
um grande número de eleitores indeci-
sos que podem canalizar seus votos pa-
ra os comunistas, Segundo as pesquisas,
a F.squerda Unida deverá dobrar sua
representação no Parlamento (atual-
mente de sete deputados),

"Qualquer 
pessoa de bom senso sa-

be que se nós perdermos a eleição os
governantes nào serão os comunistas,
mas a direita", afirmou o primeiro-mi-
mstro. Angtiita devolveu: "Se o PSOF
conseguir maioria absoluta, fará a po-
pulaçao pagar caro." A oposição acusa
González de ter antecipado as eleições
em oito meses para, se reeleito, adotar
uma política econômica impopular, lia
sete anos no poder, González promo-
veu na Espanha um boom econômico e

quer garantir um novo mandato, apro-
vedando sua atual popularidade. Mas
agora a economia está superaquecida c
a crescente demanda vem acelerando a
inflação. Acredita-se que o novo gover-
no do PSOF. baixará um duro pacote
tarifário para esfriar a economia.

Felipe González

Habilidade
e charme
no governo

Depois de Margaret Thatchcr c de
François Mitterrand, ele c o governan-
te da Europa Ocidental que está há
mais tempo no poder. Aos 47 anos, bo-
nito. elegante c extremamente habit. o
sesilhano Felipe González c o perso-
nagem principal das eleições de ama-
uhá.

Formado em direito, ele se destacou
como orador brilhante na luta contra
a ditadura de Franco, na década de M).
milítando no partido clandestino que
foi 0 precursor do atual Partido Sócia-
lista Operário Espanhol (PSOE). Mas
dizem que foi sua mulher, a professora
de literatura Carmcn Romcro Lópcz,
42 anos. a responsável pela sua polui-
zaçào c entrada na luta. Daquela época
ficou o episódio romanesco em que I e-
lipe teve de fugir no porta-malas de
um carro para a França, para escapar
da policia franquista.

F.m 1982. quando foi eleito com 10
milhões de votos para ser o pnmetro-mi-
nistro espanhol. I clipe usava jaqueta e
camisa xadrez sem gravata. Hoje. veste-
se com impecáveis ternos de estilistas
italianos. Seus inimigos dizem que a mu-
dança reflete uma clitizaçâo que lambem
o acompanhou cm termos políticos, Pa-
Iam que ele está se sofisticando, empe-
nhado em transformar-se muito mais
num líder europeu (de olho na futura
Europa unificada de 1992) do que num
governante espanhol. A caça é hoje o seu
esporte prefendo, o que o envolve ainda
mais num clima aristocrático.

Mas sua veemência enquanto orador
continua a mesma c a sua cmnalia pes-
soai também. As mulheres (e não so as
espanholas) se encantam com seu charme
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c os homens se impressionam com a
clareza de suas falas.

No livro .-1 ambição de César, de José
Luís Guitierrez c Amando de Miguel,
Felipe González é apresentado como
supcrambicioso c uma espécie de hipo-
condríaco ao contrário, ou seja, alguém
empenhado permanentemente em afir-
mar c mostrar ao mundo o seu excelente
estado de saude Os autores dizem que.
como asmatico. cie sempre tomou reme-
dios fortes c isto lhe custou uma úlcera
no estômago. Mas c bem possível que a
úlcera seja mais uma conseqüência da
tensão para equilibrar os inflamados po-
lilieos espanhóis do que do remédio con-
ira a asma

Felipe González c Carmcn Romcro
têm três filhos, Pablo. Ifi anos. David,
14, c Maria, 11. F.lcs tentam preservar a
privacidade, mas isto tem sido prati-
camente impossível. Felipe gosta de pra-
ticar esporte com os filhos e chegou a
fazer algumas tentativas de jogar futebol,
mas no fundo prefere a pcünca. um jogo
lipico espanhol.

Guando o marido avsumiu o governo
em X2, Carmcn disse que o acompanha-
ria nos compromissos oficiais sempre
que tivesse vontade e isso nào atrapa-
lhasse o seu trabalho de professora.
Depois, cia passou um período a se
queixar (ale publicamente) de que a
política afastava o mando da família.
Hoje. ela rcsoKcu entrar na política
por conta própria. Fmbora também per-
tença ao PSOE, faz questão de dizer
que não foi a sua condição de mulher
de Felipe que lhe garantiu a vaga de
candidata c sim seus própnos menti»

Felipe González tem na cabeceira o
clássico Dou QuLxote, de seu conterrá-
nco Ccrvantcs Gosta de co/inhar c é fã
de um prato á base de rabo de touro,
Nunca tentou tourcar. mas cm termos
simbólicos sua imagem se aproxima mui-
to da de um toureiro: alguém que. no
meio da arena, tenta vencer o peri-
go c ganhar as graças dos milhares de
espectadores (E I I

RDA anistia fugitivos
e dissidentes presos

BERLIM ORILNTAL — O governo
da Alemanha Oriental decretou uma anis-
tia para os manifestantes oposicionistas pre-
sos. assim como para todas as pessoas que
fugiram — ou foram presas tentando fugir -
do pais desde a consirução do Muro de
Berlim, cm I%1. A anistia exclui os acusados
de "empregar ou propagar a violência" con-
tra o regime.

O governo não anunciou quantas pes-
soas serão beneficiadas pela lei, mas a oposi-
ção acredita que há milhares de presos politi-
cos no pais. Eles devem ser libertados até 30
de novembro.

Além da anistia, o governo anunciou
que vai suspender cm I" de novembro a
obrigatoriedade de visto em viagens á Tche-
coslováquia. A obrigatoriedade foi ditada no
inicio deste mes, numa tentativa de impedir
que os alemães-onentais utilizassem a tche-
coslováquia como escala para buscar asilo no
Ocidente.

Milhares de pessoas foram presas em
outubro, cm conflitos entre oposicionistas
e a policia, cm Berlim Oriental c Drcsdcn.
Boa parle foi libertada pouco depois. A lei

de anistia também atinge cera de 670 mil
pessoas que deixaram a Alemanha Onen-
tal nos últimos 28 anos. So cm 1989, mais
de 130 mil pessoas emigraram rumo à Ale-
manha Ocidental.

Segundo a pintora Bacrbcl Bohlcy. di-
rigente do Novo Foro, principal força de
oposição alcmá-oiicntal, "trata-se de um
primeiro passo, c um passo muito impor-
tante do novo presidente" O porta-voz do
governo da Alemanha Ocidental. Ilans
Klein, também saudou a decisão de Fgon
Krenz. Ja Gcrhard Poppe. do grupo opo-
sicionista Democracia Ja. disse ao JOR-
SAL DO BR CS/', que o governo eslá "rea-

gindo pragmaticamcntc as pressões pela
abertura que vem sofrendo de todos os la-
dos".

Desde que assumiu, na semana pasvi-
da. Egon Krenz garantiu que os alemães-o-
ncntais lerão, até o fim do ano, uma lei
permitindo que viagem ao extenor, deu or-
dens á policia para que nào reprima protestos
oposicionistas, iniciou um dialogo com per-
sonalidades dissidentes c relaxou o controle
oficial sobre a imprensa.

: ataauo,

Quatro partidos
entram no páreo
São quatro os principais grupamen-

tos políticos que disputam as eleições na
Espanha. O mais importante c o Partido
Socialista Operário Espanhol (PSOFi.
que esta no poder desde luK2 Seu lema c
"Espanha em progresso", destacando a
prosperidade conseguida nos governos
de González. As pesquisas lhe atnbucm
cerca de 40% das intenções de voto c c
quase certo que vença as elcicòes. embo-
ra seja possível que não conserve a maio-
ria absoluta. O PSOE acuei seus adver-
sarios da esquerda de formarem uma
frente anti-socialista sectária em vez de
apresentar um protelo político cLiro para
o pais.

O segundo maior grupo político c 0
conservador Partido Popular, cujo can-
didato principal e o advogado José Ma-
na Aznar. com cerca de 23% de intcn-
ções de voto Seu lema e "Palavra",

Fm terceiro lugar, mas com um crês-
cimento proporcional muito acelerado,
está a Esquerda Unida, um grupo do
qual partMpa o Partido Comunista I *¦
panhol. ao qual pertence o candidato
principal. Júlio Anguita Seu lema c "S*>-

mos uma alternativa", para afnmar as
diferenças políticas com relação aos so-
cialistas, a quem acusam de diicilixtas c
conciliadores com relação ao capital
multinacional 1 cm cerca de fc* • nas pes-
quisas.
Em quarto lugar, com o lema "Capaz de
fazer . estão os ccntmtas do Centro De-
moerátieo c Social, do ex-prirneiro mini*-
tro Adolfo Suarcz. que. logo após a rede-
mocratizaçâo. chegou a ser a força
política majoritária no pais hoje. av pes-
quisss lhe icNCtvam ''.> das intenções Jc
voto

Existem grupos menores, como o*
vcidcs, que protestaram fazendo campa-
nha de boca fechada. Fxistc lambem
uma tendência bastante prcivupantc ao
nàocomparccimcnto as urnas, sobretudo
enite os jovens A juventude espanhola.
sem perspectiva de emprego, prefere a
alienação c as drogas óo que a participa-
ção política

Leste europeu
defende direito
à soberania

\ ARSÓ\ 1 \ Os ministros do Ex-
tenor dos sete países do Pacto de Varsô-
via afirmaram, cm comunicado contun-
to, o "direito de cada pais decidir
livremente o seu futuro vem mgcrén-
cia externa". Ao final de sua reunião
semestral, os ministros manifestaram a
"importância fundamental do respeito
incondicional á inviolabilidade das fron-
teiras, á integridade territorial, à mde-
pendência c á soberania dos Estados".

O comunicado reflete a nova rcali-
dade do mundo comunista c avaliza as
reformas liberalizantcs em curso na Po-
lóma c na Hungria. Numa entrevis-
ta ao jornal Gazeta Wyhorcza, do sin-
dicato Solidariedade, o ministro do
Exterior soviético. Eduard Shcvardnad-
ze. afirmou que 0 Kremlin mudou sua
política 

"em relação a outras nações por-
que mudaram sua atitude em relação ao
povo soviético"."Podemos nào gostar de ver a Polo-
nia governada por nào-comunistas. mas
respeitamos a vontade do povo 

". ressal-
touShcvardnadze.

Sete anos
de 'reinado'
socialista

El III s Fajardt

Os 
sete anos de PSOE já deixa-

ram marcas profundas na vida
espanhola F deram aos socialistas
.Vi* a das prefeituras (entre eLis 31 das
Ml prefeituras de cidades importante»).
alem de nove entre os 17 governos
regionais.

O partido conseguiu o que parecia
impossível manter um crescimento
econômico que está tirando a Espanha
do rol dos paises mais pobres da Furo-
pa c conservar (sob as mãos habihdo-
sas de Fclipito, como c chamado o
ptimciio-ministro Felipe González)
uma estabilidade política baseada cm
alianças que são da esquerda a direita
"Ha 10 anos", diz. orgulhoso. Gonza-
lez. "estávamos batendo a* portas do
I MI c hoje temos o maior nível de
credito internacional". De fato. este
pais de 40 milhões de habitantes soe
hoje um /soo»* de investimentos So no
ano passado, o capital estrangeiro co-
locou ru Fspanha l.SS 7 bilhões Isso
graça* a reforma do mercado finaneci-
ro e. sobretudo, á participação da pc-
seta no Sistema Monetário Europeu, a
partir deste ano.

Mas a Espanha ainda não conse-
guiu. segundo a resista The Eeonamist,
acabar com o seu principal dilema:
como sustentar o rápido crescimento
econômico sem satisfazer o clamor,
cada xcz mais forte, por maior distn-
função de renda. Em dezembro passa-
do, pela primeira vez cm 50 ano*, sin-
dicato» contrários á política

econômica socialista convocaram uma
greve geral que parou 8 milhões de
trabalhadores c levou o governo a põr
as mãos na cabeça.

González costuma dizer que nào
tem vocação para distribuir pobreza,
por isso a divisão de renda nào foi
feita até agora, Mas ao que parece ele
distribuiu o sacrifício muito bem. pois
a organização Cantas mostrou que cm
setembro passado havia 700 mil pes-
soas cm Madn vivendo abano do ni-
vcl de pobreza. Cerca de 18% dos
trabalhadores espanhóis estão desem-
pregados, um dos índices mais altos da
Europa F três quartos da máodc-o-
bra ativa é subertiprrgada

Mas o* defensores do PSOE mos-
tram que o desemprego proporcional-
mente tem diminuído, pois no mes
passado havia mais gente empregada
do que cm 86. no auge do bifam cconó-
mico espanhol.

Esse h,»mt tem sido mantido pelo
PSOE com uma política que seus ad-
sersanos dizem nada lei de socialista
muitas privatizações, cortes nos sub-
sidios e na maquina burocrática do
Estado Na Espanha socialista, o lista-
do não controla nem setores vitais.
como energia c parle dos transportes
Ao mesmo tempo, a Espanha partia-
pa cada sez mais da Comunidade Eco-
nòmica Européia, rompendo um isola-
sionismo de décadas, herança do fran-
quismo. Resultado parabéns dos
empresários c criticas dos operários.

Pró» e contra» Em termos
políticos. Felipe prometeu, cm sua pn-
meira eleição, fazer com que a Espa-
nha se letirassc iiá Olan (a aliança
militar dos países ocidentais) Depois
da* eleições, não cumpriu a promessa e
convocou um plebiscito cm que 0 poso
votou nela permanência na Otan. Ele
subordinou 3 presença da Espanha na
organização a três condições: náo-par-
ncip.içáo do pats num comando mili-

tar integrado, a diminuição relativa da
presençs- militar americana c a proibi-
ção de armas nucleares na Fspanha
(uma exigência da opinião publica).

Com o terrorismo do ETA (organi-
zação que luta pela separação do Pais
Basco do resto da Espanha), ele foi
radical "Não negociamos com assas-
sinos", afirmou. Manteve a repressão
ao terrorismo c negocia com a França
(em cujo território os militantes da
ETA sempre se refugiaram) uma ma-
ncira de isolá-los.

Com tantos prós e contras nos
anos González. este é. pois, um mo-
mento de duvida para os espanhóis.
Ou dão um novo crédito de confiança
a Fclipito ou dão mais força aos seus
críticos esquerdistas, já que uma subi-
da da direita parece fora de cogitação.
Como retribuição. González promete
benesses aos seus governados Segun-
do ele. começará sob seu novo gover-
no a era espanhola do Estado de bem-
estar, com maior divisão de renda
Propõe aposentadoria mais cedo (lá
aposenta-se hoje por idade, aos 65
anos). Ele quer descer a idade-limitc
para W) anos com vencimentos pro-
porcíonalmcnte reajustados Isso tena
também a vantagem de abnr vacas
para os jovens, ja que mais de 40° a dos
menores de 25 anos hoje estão desem-
pregados.

Entre as saudades de um passado
onde nada acontecia (so a repressão
franquista) c um presente onde acon-
tesem coisas demais (renovam-se os
dirigentes, quase todos na faixa de 40
anos. as artes explodem, sobretudo o
cinema, c os jovens punks invadem as
ruas não so para saudar o verão, mas
também para vender chocolate — si-
nónimo de haxixe), a Espanha vacila.
O resultado dessas eleições pode ser
um bom indicador de para onde que-
rem ir os espanhóis.

URSS faz festa para destruir
o último míssil atômico SS-23

l.lliz Recentt

MOSCOU - Numa cerimônia festi-
va transmitida pela TV, foi destruído on-
tem o 957* c último missil soviético
nuclear de curto alcance SS-23. "Na

União Soviética deixou de existir uma
classe inteira de mísseis nucleares, is-
so é muito importante", afirmou o ge-
ncral Bronislav Omelitchev, chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas.

A destruição desses mísseis estava
prevista no acordo assinado cm dezem-
bro de l°87 pelo presidente soviético
Mikh.nl Gorbachcv c seu colega amen-
cano, Ronald Rcagan. O acordo destruiu
todos os mísseis de médio alcance nos
dois lados da Europa c os mísseis sovieti-
cos de curto alcance SS-12 e SS-23. Os
americanos tinham apenas 72 mísseis de
curto alcance que estão obsoletos c não
foram incluídos no acordo. A destruição
dos mísseis de médio alcance SS-20 so-

v «ticos, Pcrshing-2 e Tomhawk Cruise
americanos prosseguem.

A eliminação da ultima rampa de
lançamento de misscis SS-23 foi em
Mmsk, capital da Biclorrussia. e con-
tou com a presença de especialistas so-
xicticos c americanos, alem da imprensa
c de populares Lm pequeno comício foi
organizado ao final, c os representantes
dos dois pesos pesados da ameaça de
guerra no mundo fizeram entusiasmados
discursos pacifistas Ao final do comício,
os dois grupos assinaram alas declaram
do ao mundo que todos estamos livres de
um dos tipos de armas fabricados pelas
superpotências. Um dos textos diz que
tudo isso é "uma 

prova da nova mentali-
dade nas relações internacionais e um
passo decisivo da humanidade rumo a
um mundo desnuclearizádo".

O último missil SS-23. conhecido na
União Soviética como OTR-23, era de
estacionamento terrestre, com alcance de
até 500 km. Entrou cm serviço no inicio
dos anos 80.

| Até n final de 199(1, a l nião Sovié-
tica reduzira suas tropas estado-

nadas no noroeste em um terço (41) mil

homens) c os tanques em 50°o (1.200),
anunciou o comandante das Forças Ar-
madas, general Mikhail Molscycv. Ele
explicou que a decisão, afetando as
forças da região de Lcningrido e pró-
\ima ao Mar Báltico, se deve a "mu-

danças positivas na Europa e nas rela-

ções com a Finlândia, a Suécia e a

Noruega". 0 anúncio foi feito para
coincidir com o fim da visita do presi-
dente Mikhail Gorbachcv à Finlândia,
onde disse na quinta-feira que serão
destruídos os quatro submarinos nu-

cleares soviéticos do tipo Golf que ain-

da estão em águas do Báltico.

Oposição quer ampliar lei
Jayme Brener

"A anistia decretada pelo governo da
Alemanha Oriental foi, sem dúvida, um
passo necessário. Mas a oposição espera
normas mais amplas, como a formação
de uma comissão independente para es-
elarecer os casos de pessoas acusadas de
empregar a violência contra o regime". A
declaração foi feita por Gcrhard Poppe,
um dos líderes da facção oposicionista
alemã-oriental Democracia Ja, em entre-
vista por telefone ao JORNAL DO BRA-
SIL.

Poppe diz que, ao decretar a anistia,
o presidente Egon Krenz está "reagindo

pragmaticamente" às pressões que sofre
da sociedade. Nos últimos meses, diver-
sos setores sociais pediram ao governo
liberdade de expressão e um diálogo com
as forças oposicionistas. Desde as igrejas
católica c protestante até a Federação
dos Jornalistas, passando pelo maestro
Kurt Masur, responsável pela famosa
orauestra Gewandhaus, de Leipzig.

O dirigente oposicionista afirma: "É

preciso que o governo vá mais longe, cm
todos os sentidos, por exemplo liberando
imediatamente as viagens dos alemães-o-
rientais para o exterior". Ao contrário
do Novo Foro. o grupo Democracia Já
não está exigindo o diálogo com o gover-
no, concentrando seus esforços nas pres-
sòcs por uma maior abertura política.

Gcrhard Poppe define seu grupo co-
mo "uma iniciativa cm defesa dos direi-
tos humanos". "Nosso objetivo agora c
lutar por liberdade de imprensa, de for-
ma que as forças oposicionistas tenham
o direito de criar seus próprios meios de
comunicação", afirma. "Pode parecer
uma coisa pequena, mas temos que lutar
até pelo direito de realizar manifestações
a céu aberto. Hoje só temos possibilida-
des de nos reunir cm igrejas", diz. Quan-
do questionado sobre o número de sim-
patizantes do Democracia Já, Poppe se
entusiasma: "Crescemos muito com os
recentes protestos. Só saberemos ao cer-
to quantos somos e onde estamos irri-
plantados no sábado (hoje), quando for
realizado o primeiro encontro nacional
do grupo", conclui.

Campo do provas. Novada — AP
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Entre a fé em Deus e a bomba A
Pastor controla
teste nuclear dos
EUA em Nevada

Tim Dahlberg
AP

LAS 
VEGAS — Como controla-

dor de testes nucleares no campo
de provas de Nevada, o trabalho de
Bob Nelson é detonar com segurança
as mais terríveis e assustadoras armas
construídas pelo Homem. Como pas-
tor episcopal, ele reza para que as ar-
mas nucleares, capazes de varrer a vida
inteligente do planeta, jamais sejam
usadas numa guerra.

Enquanto outros religiosos se cm-
penham nos movimentos antinuclea-
res, Nelson lidera as equipes de traba-
lhadores e cientistas que já realizaram
mais de 30 explosões nucleares desde
1980. Esses testes têm como objetivo
desenvolver novas armas nucleares c

atestar a eficácia das ogivas existen-
tes.

"Eu sou provavelmente o único
pastor do mundo que detona armas
nucleares", afirma ele, reconhecendo
que enfrenta diariamente a contradição
entre sua fé c seu emprego. "Não exis-
tem respostas certas ou erradas", diz
ele, que acredita firmemente que as
armas nucleares têm um poder de dis-
suasào contra a guerra.

"Eu gostaria de estar num mundo
onde não houvessem armas nucleares,
mas onde pudéssemos manter o siste-
ma de liberdade e justiça que temos no
nosso país."

Nelson é um dos três subchefes de
operações em Nevada do Departamen-
to de Energia c tem a palavra final
para detonar os testes. "As pessoas
pensam que a gente aperta um botão
mas isso é coisa do passado. Os compu-
tadores fazem tudo hoje em dia."

Apesar de veterano no campo nu-

clear. Nelson é paslor há pouco tempo.
Aos 48 anos, pai de dois filhos, ele
sempre foi muito religioso e, há dois
anos, aceitou o conselho do bispo de
Nevada, Stevvart Zabriskie, c se orde-
nou. Isso foi possível graças a um pre-
ccito da Igreja Episcopal que permite
a elevação de fiéis em paróquias remo-
tas.

Nelson nunca se esquiva em discutir
o problema das armas nucleares em
palestras a universitários e pacifistas,
defendendo a posição do governo de
que os testes nucleares são importam
tes para a segurança americana. "Nes-

sas discussões eu nào faço ninguém
mudar de idéia e ninguém me faz mu-
dar de idéia, mas fazemos uma troca
de opiniões franca e direta. O melhor
comentário que eu ouvi veio de um
ativista antiriuclear que me disse que
nào concordava com o que eu fazia
mas ficava feliz por ser eu quem estava
fazendo."



JORNAL DO BRASIT. Internacional sábado, 28/10/89 ? 1» caderno g 13

China promete manter o
sistema agrícola para
tranqüilizar camponeses

PEQUIM — Numa tentativa de tranqüilizar seus SOO
milhões de camponeses, o governo chinês anunciou que não
voltará a implantar o sistema de colelivi/ação total da agri-
cultura. Desde junho, quando os linha-dura ganharam força
no Partido Comunista, os camponeses estão apreensivos,
temendo a extinção do sistema de responsabilidade, implan-
tado cm I97K, que lhes permite negociar livremente o exce-
dente da produção agrícola.

Em visita á região rural de Anhui, Song Ping - alio
integrante do Politburo do PC — elogiou o resultado da
produção de grãos e defendeu a manutenção do sistema
atual. "Os latos nos mostram que o sistema de responsabih-
dade é uma forma apropriada de gerir a produção, conside-
rando-se o grau de desenvolvimento atingido", afirmou Song
Ping, citado pela edição de ontem do jornal oficial Diário do
Povo.

Fm 1950, o governo comunista organi/ou os camponeses
cm comunas, implantando a coletivi/açào no pais. Mas
diante da estagnação econômica, as autoridades começaram
a abandonar gradativamente este sistema a partir de 1978.
foi então implantando o sistema de responsabilidade, segun-
do o qual os camponeses fa/em um contrato anual com o
governo conipromelendo-se a entregar ao Estado uma deter-
minada quantidade de produtos. O que passar desse limite
pode ser livremente comercializado pelo agricultor.

Autoridades chinesas passaram a atacar duramente a
linha reformista dc descentralização da economia desde ju-
nho. quando os movimentos pró-democracia foram violenta-
mente reprimidos no pais. De 1.1 bilhão dc chineses, SOO
milhões moram e trabalham no campo, o que torna a agricul-
tura um selor muilo sensível a qualquer mudança. "E um
problema delicado", opinou um diplomata ocidental.

As questões econômicas devem ser o principal tema da
reunião do PC que começará hoje cm Pequim c se estendera
por três a cinco dias. O encontro antecede a reunião do
Comitê Central do partido, marcada para a próxima semana.
Ao que parece, os debates focalizarão sobretudo a economia,
os partidários da linha-dura. liderados pelo premier Li Peng e
por seu vice Yao Yihn. encarregado da economia, defendem
o retorno á centralização total das decisões neste setor. Mas
eles enfrentam a resistência dos seguidores do cx-/wmnr
Zhao Zivang e dc algumas autoridades regionais favoráveis a
uma maior liberalização.

Segundo observadores, a situação precária da economia
chinesa ajudará os reformistas a sustentar seus agrumentos.
"As 

províncias argumentam que se Pequim náo adotar uma
política mais liberal, elas serão sufixadas economicamente",
observou um diplomata ocidental no país. Decisões políticas
importantes também deverão ser tomadas na reunião do PC.
como o preenchimento de cadeiras vagas no Politburo Intc-
gnntes do governo afirmaram, contudo, que a sucessão do
líder do PC. Dcng Xiaopmg. de 85 anos. nâo estará na pauta
de reunião O plenário do Comitê Central deveria ter ocorri-
do ha um mês. mas foi adiado devido a divergências inter-
nas,

] Cora apoio dc 15 mistas internacionais, dissidentes
chineses lançaram ontem a campanha Operação dc

liberdade fax dentrn da ( hina. ( um issji, as reporlagcns
proibidas no pais sohrc o motimento pro-democracia 4'rãn
emiadas para holcrs, emhaixadas e universidades chinesas
pilo sistema dc fax. O sistema permite a ripruduçãn d»-
paginas dc jornal c regista mediante um simples Iflifnmma,
bastando que os dois telefones estejam conectados a um

. pequeno aparelho dc fax.

Caos à chinesa
Sistema misto de preços
alimenta mercado negro
de produtos básicos

JefJ Sornmer' Nt>*sday

XANGAI - Pode-se comprar carvão na maior
vadade da China por USS 11 a tonelada ou seis vezes
mais caro. dependendo da sorte de conseguir o pro-
duto a preços controlados pelo Estado. Sob o sistema
chinês dc dupla cotação, há preços do Estado c do
mercado livre, freqüentemente para 0 mesmo produto.
Por isso, uma das formas dc enriquecer rápida c ilegal-
mente é comprar pelo preço oficial e vender no merca-
do.

As autoridades chinesas reconhecem que o sistema
não é natural. Ele foi criado porque a reforma dos
preços, uma das partes mais importantes do programa
econômico defendido pelo ex-sccrelano-geral do PC,
Zhao Ziyang, foi bloqueada pelos conservadores nos
últimos anos, e nunca chegou a ser posta cm prática
inteiramente.

Zhao e outros reformistas do Partido Comunista
queriam romper o sistema dc planejamento est.ital de-
senvolvido por Moscou sob Joscf Stalm c transplantado
no atacado para a China depois que o Partido Comunis-
ia assumiu o p<>der. em 1949.

O Estado lixava os preços, fornecia as materias-pri-
mas e decidia o que devia ser produzido, ignorando com
freqüência o que o povo queria comprar. A industria
têxtil de Xangai, famosa por sua qualidade antes da
revolução, passou a produzir artigos mal-acabados que
não estimulavam os compradores. Aos trabalhadores se
garantiu o emprego, independente de seu trabalho ser
necessário ou não.

A escassez de produtos, baixos Índices de crescimen-
to, produtos inferiores e a constante necessidade de
grandes subsídios estatais acabaram persuadindo os re-
formislas a experimentar formas de romper o monopó-
lio do Estado sobre a economia. , ..

Urna forma de conseguir isso e permitir que as forcas
de mercado, c não os burocratas da capital, estabeleçam
os preços. A partir de 1984, os preços de alguns produ-
tos foram saindo gradualmente de controle. Também
entrou em vigor uma medida paralela — o corte de
subsídios estatais e a exigência de que as companhias
obtivessem lucro para náo ter de enfrentar a ban-
carrota.

Manifestações — Os conservadores receavam
que a liberação dos preços alimentasse a inflação, o que
sob alguns aspectos de fato aconteceu. No ano passado,
a inflação superou os 30%, c os moradores das grandes
cidades reclamaram. Muitos analistas acreditam que a
insatisfação provocada pela inflação foi a causa básica
das grandes manifestações que abalaram a China em
junho.

Zhao defendia uma maior liberação dos preços, uma
j medida que muitos economistas ocidentais apoiavam."Não se pode ir até a metade do caminho com uma
; coisa como a reforma de preços", disse um economista

que pediu para não ser identificado.
Mas hoje impera na China um sistema híbrido. Em

. Xangai, disse Li Zhanjun, subchefe da seção nu capital
da Divisão da Reforma do Sistema Econômico, o preço
do carvão fornecido sob o sistema de planejamento
estatal é de 40 vuans a tonelada (USS 11). A China tem
escassez de carvão: não há quantidade suficiente paraalimentar as fábricas de Xangai. Por isso, no mercado
livre os preços sobem à estratosfera.

; A existência dc dois preços para um mesmo produto. gera uma grande tentação: a de comprar ao preço do
; Estado e vender no mercado livre. Embora seja ilegal na

China, ele acontece com freqüência.
As autoridades do Partido Comunista reconhecem

que isso é um problema e já começaram a disciplinar
burocratas corruptos, mas para Li a eliminação da raiz
do problema — o sistema duplo de preços — não deve
acontecer tão cedo.

Salvadorenho acusa militar dos
EUA de envolvimento em tortura

Douglas 1'uruh e
l)on Podeslu

Tho Wiishinglon Pont

WASHINGTON O soldado sal-
vadorenholesar Jova Marlincv afirmou
que a tortura c os assassinatos de mi-
lilantes de esquerda são praticados corri-
queirainenlc na Primeira Brigada por or-
o c m d o c o m a 11 d a 111 e c com o
conhecimento dc assessores militares
americanos. Joya Martinez fugiu para
os Estados Unidos para escapar da pn-
são, por ter participado numa brigada
do Exercito de El Salvador da tortura
c morte de dois camponeses,

Joya Martinez afirmou que dois ofi-
ciais americanos trabalham diariamente
na sede da unidade de espionagem da
Primeira Brigada, assinando cheques de
despesas, Cópias de mandados de prisão
assinados por oficiais superiores eram
mostradas aos americanos, segundo ele.
mas náo as cópias das listas de suspeitos
executados. Joya Martinez acrescentou
que os dois americanos procuravam sem-

pre evitar ouvir detalhes das operações
clandestinas.

O embaixador americano em El Sal-
vador, William Walkcr, negou que qual*
quer assessor americano tivesse conheci-
mento das torturas e assassinatos,
embora tenha exortado o seu governo e o
Exército a investigar. As acusações coin-
cidem com o debate, no Congresso dos
Estados Laudos, de um projeto de ajuda
a policia salvadorenha. Nos últimos me-
ses, têm crescido as denúncias de prática
de tortura c assassinatos por parte das
forças Armadas de El Salvador, feitas
por militantes dos direitos humanos e
fontes do próprio Exército. A guerrilha
de esquerda também intensificou neste
período seus ataques urbanos

Tanto o embaixador Walkcr quanto
militares salvadorenhos alegam que Joya
Martinez não merece crédito por ter de-
seriado e por estar querendo comprar
com suas declarações o asilo político nos
Estados Unidos, para onde fugiu em ju-
lho. "Ele é um assassino, um desertor c
um ladrão, c fugiu quando descobriu que
0 alto comando o estava investigando",

afirma o coronel Francisco Elcna Euen-
tes, comandante da Primeira Brigada.

Joya Martinez afirma que partiei-
pou de sete ou oito operações nas quais
inalou esquerdistas delidos, dando in-
dicaçÕes detalhadas sobre onde os cor-
pos foram jogados. Repórteres que se-
guiram suas indicações encontraram 11111
local á beira da rodovia costeira salvado-
renha onde a cerca de proteção estava
cortada.

Fontes com acesso aos serviços de
informação dos Estados Unidos infor-
maram que os assessores militares ameii-
canos em El Salvador nunca participam
de interrogatórios nem são informados
sobre detenções, a menos que pecam 111-
formações sobre casos específicos.

Os militares salvadorenhos reconhe-
ceram que os camponeses Lúcio Para-
da c Joaquin Miranda Marroquin. da
aldeia de "Ires Ccibas, foram tortura-
dos c mortos por uma unidade da Pn-
meira Brigada comandada por Joya
Martinez. Mas o comandante Elena
Fucntes havia afirmado inicialmente que
eles morreram ao cair do caminhão em
que eram transportados.
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no estado americano dc Penal-
xãnia. foi ixupada ontem [\>r cerca
de 2 mil presos rebelados, que toma-

So íim da tarde, uma força dc 500
soldados conseguiu i\-upar a prisão.
libertando dois reféns Na ação. A7

pessoas ficaram lendas, duas delas
grawmenlc. A policia continua nego-
ciando a libertação dos outros refens,
sem informar quais as exigências
apresentadas pelos presos rebeldes.

EUA confirmam ajuda de Israel

para o míssil da África do Sul
Kosental Calmou Alies

Coft&sportdtinta

WASHINGTON Israel estj mes-
mo andando a África do Sul a desenvol-
ver sua propna tecnologia de construção
dc mísseis dc médio alcance, fontes do
governo americano disseram que seus
serviços de informações já reuniram da-
dos suficientes para dissipar as dúvidas
sobre isso. Um satclitc-cspião americano
chegou a acompanhar cm deialhcs. no
dia 5 dc julho, o lançamento cxpenmcn-
tal do míssil sul-afneano Arnislon, que
fez. com sucesso, um percurso dc 1.448
quilômetros.

Há muito tempo vem sendo denun-
ciado que a África do Sul c Israel têm
um programa de cooperação no campo
do uso militar da energia atômica, sus-
pcitando-sc até que já houve explosões
experimentais. Os dois países, no entan-
to, sempre desmentiram essas versões.
Na quarta-feira, a rede de televisão NBC
noticiou que o governo americano tinha

delatado uma expansão desse programa
nuclear paia a arca dc fabricação de
mísseis. Novamente, houve desmentidos,
embora continuassem av dúvidas

A imprensa americana deu ontem,
com destaque, porem, a confirmação
por altos funcionários da parte mais
substancial da noticia da NBC Segun-
do cvsas fontes, desde O inicio do ano. o
governo americano ciente do projeto
do míssil íul-africano, vem tentando pro-
testar junto a Israel pela transferencia da
tecnologia, mas a resposta tem sido bas-
tantedura.

O embaixador cm Tel Aviv chegou a
ir a chancelaria reclamar, cm janeiro
ultimo, mas teria ouvido que o assun-
to não era da conta dos Estados Unt-
dos. Em sucessivos encontros dc alio
nivcl entre funcionários dos dois pai-
ses. a resposta israelense foi sempre do
mesmo nível de inflexibilidade.

As versões que circulam em Was-
hington, porem, indicam que os israc-
lenses se sentem atraidos pela coopc-

ração com a Afnca do Sul tanto no
campo nuclear quanto no dc mísseis
porque precisam muito da reeompcn-
sa, que estariam rceehcndo carregamen-
tos dc urânio, elemento essencial para o
programa nuclear secreto de Israel.

A controvesia cria um clima que po-
deria vir a prejudicar alguns intcrev-
ses do Brasil na arca dc transferencia
dc tecnologia e aquisição dc equipa-
mentos sofisticados Neste momento, ja
existe a oposição americana à transferem
cia da tecnologia dc foguetes pela frança
para 0 Brasil, devido ao temor dc que cia
seja usada para fabricação dc mísseis E.
alem divso. estão sendo analisadin cm
Washington pedidos do Brasil, da índia
c dc Israel para importação dc supcaom-
putadores, que alguns setores do gover-
no americano acham que não podem ser
fornecidos a esses países, por falta dc
garantias capa/cs dc impedir seu uso
para fins militares tanto cm proie-
tos dc mísseis, quanto na produção de
bombas atômicas.

Assassinato — O deputado Cia-
bnel Jaime S.iiH.imaria. chefe da União
Patriótica Colombiana (o Partido Comu-
nisto local), morreu ontem após receber
uma rajada de metralhadora em seu es-
critório, na Assembléia Legislativa de
Antióquia. em Medellin. O autor dos
disparos, um rapaz de cerca de 20 anos,
também morreu ao trocar tiros com ai-
guns seguranças.
Favoritismo — Duas pesquisas
de intenção de voto realizadas na Nica-
ragua deram vitória por ampla margem
ao presidente Daniel Ortega sobre a
principal adversária da oposição, Vio-
leta Chamorro, se fosse realizada hoje
a eleição presidencial de fevereiro. A
pesquisa de Estudos e Consultas de Opi-
nião registrou 36% para Ortega e 18%
para Chamorro; a do instituto Itztani
deu 26% a Ortega e 21% a Chamor-
ro

Direitos — A policia tcheca deteve
a militante dos direitos humanos Anua
Sabatova c vários outros ativistas, na
véspera do anivervino da fundação, há
71 anos, de uma república independeu-
te no pais. A Associação Independente
pela Paz convocou manifestações para
assinalar o aniversário hoje na Praça
Venceslau, no centro de Praga, mas as
autoridades anunciaram que ela esta-
rá ocupada pela manhã com uma cerí-
mònia de juramento de novos recru-
tas.

Greve — Cerca dc 4.000 mineiros da
cidade siberiana de Vorkuta. na União
Soviética, desafiaram a decisão de seu
comitê de greve, de suspender o movi-
mento de 24 horas, e continuaram de
braços cruzados. A paralisação foi con-
vocada em protesto contra o descum-
primento de promessas feitas pelo go-
verno para acabar com greves em agosto.

e tem também reivindicações dc caráter
político.
Peronismo — O conselho diretor
da Confederação Geral do Trabalho ar-
gentina confirmou no cargo de presi-
dente Saul Ubaldini, desafiado por um
grupo que elegeu no inicio do mês (itien-
no Andreoni, que encabeça na organiza-
çáo a corrente partidária do presidente
da Republica. Carlos Menem. A decisão
consagra definitivamente a divisão nas
fileiras sindicais peronistas.
Aborto — 0 presidente dos Estados
Unidos, üeorge Bush. velou uma lei do
distrito de Columbia (Washington) que
autorizaria o financiamento com verbas
lixais de práticas de aborto. No ultimo
dia 21, Bush já havia vetado lei aprovada
na Câmara dos Deputados, que autori-
zava a nível nacional o financiamento
pela Previdência de abortos de mulheres
pobres vitimas de estupro ou incesto.
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En con tro presidencial
na Costa Rica mostra
desunião do hemisfério

Gilberto Lopes

SAN JOSÉ, Costa Rica O presidente costarriquenho
Oscar Árias escolheu o momento preciso — a comemoração dos
100 anos de democracia no pais para anunciar, num golpe de
efeito, que a Costa Rica chegou a um acordo com os bancos
privados para rcncgtviar sua divida. Ele fez o anúncio no
aeroporto, quando recebia o presidente americano Gcorgc Bush,
o ultimo a chegar a San José para participar da reunião dc chefes
dc Estado c dc governo do hemisfério.

A América Latina náo sem unida, apesar dc seus problemas
comuns Ontem, pouco ames da abertura do encontro, o presi-
dente José Sarney advertiu que a falta dc solução para o
problema da divida vai provocar a inevitável formação dc um
cartel dc devedores O presidente Juho Sanguinetti. do Uruguai,
conversando com os jornalistas antes das declarações de Sar-
ncy. achou nuc isso seria inviável.

Mas não ha dúvida que o tema da democracia vera visto aqui
como sinônimo de desenvolvimento e divida, e os Estados Uni-
dos enfrentarão uma pressão crescente das países latino-.imeri-
canos para facilitar soluções ao problema do crescimento cconò-
mico c da divida externa

O breve discurso dc \n.is ao receber Bush no aeroporto foi
uma maneira dc dizer ao mandatário americano c á centena dc
jornalistas que seguiam suas palavras que nesta celebração dos
100 anos úa democracia costarriquenha as expectativas eslào
concentradas nas propostas econômicas

Narcotráfico explode
ônibus du polícia e
mata 5 na Colômbia

BOGOl \ C inco policiais morreram e 16 ficaram feridos
na explosão de uma bomba embaixo de um ônibus que
levava 40 policiais numa rua de Medellin. a segunda maior
cidade da Colômbia. Outros dois policiais foram assassinados a
tiros quando estavam dc guarda cm frente ao consulado do
Equador cm Medellin

Os atentados foram atribuídos a uma represália dos trafiean-
tes do Cartel dc Medellin contra a nova recusa do governo dc
negociar com os narcotraficantes Uma pesquisa do jornal El
FjpectaJor constaiou que 62% dos colombianos são a favor
dessas negociações mas apenas 56% sáo a favor da anistia para
os barões da cocaína. Os traficantes se propõem a encerrar suas
atividades cm troca dc um perdão que lhes permita viver cm
liberdade, desfrutando da fortuna amealhada com a exportação
dc drogas

O atentado contra o ônibus da policia cm Medellin ocorreu
quando o veiculo levava 40 policiais de volta ao quartel-general
cm Medellin, A bomba, com 20 quilos de dinamite, estava
instalada no meio da rua e foi detonada por controle remoto.
Pedaços do ônibus voaram para todo lado, o veiculo se desgover-
nou c foi em cima de um taxi

O motorista do taxi, Juan Martinez, escapou ileso c contou o
que viu: "Escutei um estalido horrível, senti um golpe, fiquei
lonto alguns instantes e quando me recuperei olhei para trás e
vi policiais sangrando e gritando de dor tentando escapar pelas
janelas."
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China promete manter o
sistema agrícola para
tranqüilizar camponeses

PEQUIM — Numa tentativa de tranqüilizar seus 800
milhões de camponeses, o governo chinês anunciou que não
voltará a implantar o sistema de coletivização total da agri-
cultura. Desde junho, quando os linha-dura ganharam força
no Partido Comunista, os camponeses estão apreensivos,
lumendo a extinção do sistema de responsabilidade, imphiii-
tado em 1978, que lhes permite negociar livremente o exce-
dente da produção agrícola.

l:m visita ã região rural de Anhui, Song Ping — alio
integrante do Politburo do PC — elogiou o resultado da
produção de grãos e defendeu a manutenção do sistema
atual. "Os fatos nos mostram que o sistema cie responsabili-
dade é uma forma apropriada de gerir a produção, conside-
rando-se o grau de desenvolvimento atingido", afirmou Song
Ping, citado pela edição de ontem do jornal oficial Diário th
Povo.

F.m 1950. o governo comunista organi/ou os camponeses
em comunas, implantando a coletivi/ação no país. Mas
diante da estagnação econômica, as autoridades começaram
a abandonar gradativanientc este sistema a partir dc 1978.
1 oi então implantando o sistema de responsabilidade. scgun*
do o qual os camponeses fazem um contrato anual com o
governo comprometendo-se a entregar ao Estado uma deter-
minada quantidade de produtos. O que passar desse limite
pode ser livremente comercializado pelo agricultor.

Autoridades chinesas passaram a atacar duramente a
linha reformista de descentralização da economia desde ju-
nho, quando os movimentos prú-democracia foram violenta-
mente reprimidos no país. De 1,1 bilhão de chineses. 800
milhões moram c trabalham no campo, o que torna a agrieul-
tura um setor muito sensível a qualquer mudança. "V. um
problema delicado", opinou um diplomata ocidental.

As questões econômicas devem ser o principal tema da
reunião do PC que começará hoje cm Pequim c se estendera
por três a cinco dias. O encontro antecede a reunião do
Comitê Central do partido, marcada para a próxima semana.
Ao que parece, os debates focalizarão sobretudo a economia:
os partidários da linha-dura, liderados pelo prtmler Li Pcng e
por seu vice Yao Yilin. encarregado da economia, defendem
o retorno á centralização total das decisões neste setor. Mas
cies enfrentam a resistência dos seguidores do cx-premier
Zhao Ziyang e de algumas autoridades regionais favoráveis a
uma maior liberalização.

Segundo observadores, a situação precária da economia
chinesa ajudará os reformistas a sustentar seus agrumentos
"As 

províncias argumentam que se Pequim não adotar uma
política mais liberal, elas serão sufocadas economicamente",
observou um diplomata ocidental no país. Decisões políticas
importantes também deverão ser tomadas na reunião do PC,
como o preenchimento dc cadeiras vagas no Politburo. Intc-
grantes do governo afirmaram, contudo, que a sucessão do
lider do PC. Deng Xiaoping, dc 85 anos, não estará na pauta
dc reunião O plenário do Comitê Central des cria ter ocorri-
do há um mês, mas foi adiado devido a divergências intcr-
nas.

1 Com apoio de 15 revistas Internacionais, dissidentes
chineses lançaram ontem a campanha Operação dc

liberdade fax dentro da (hina. Com faoo, as riportaucns

proibidas no pais sobre o movimento pro-democracia serão
enviadas para hotéis, embaixadas e universidades chinesas

pelo sistema de l.ix. O sistema permite a reprodução de

páginas de jornal e revista mediante um simples telefonema,
bastando que os dois telefones estejam conectados a um

pequeno aparelho de fax.

Caos à chinesa
Sisteimi misto de preços
alimenta merendo negro
dc produtos básicos

JejT Sotnmer

XANGAI — Podc-sc comprar carvão na maior
cidade da China por USS 11 a tonelada ou seis vezes
mais caro. dependendo da sorte dc conseguir o pro-
duto a preços controlados pelo Estado. Soo o sistema
chinês dc dupla cotação, há preços do Estado c do
mercado livre, freqüentemente para o mesmo produto.
Por isso. uma das formas dc enriquecer rápida c ilegal-
mente c comprar pelo preço oficial e vender no merca-
do.

As autoridades chinesas reconhecem que o sistema
náo é natural. Ele foi criado porque a reforma dos
preços, uma das partes mais importantes do programa
econômico defendido pelo cx-secrctano-gcral do PC,
Zhao Ziyang. foi bkxiueada pelos conservadores nos
últimos anos, c nunca chegou a ser posta cm prática
inteiramente.

Zhao c outros reformistas do Partido Comunista
queriam romper o sistema dc planejamento estatal de-
senvolvido por Moscou sob Joscf Stálin e transplantado
no atacado para a China depois que o Partido Comunis-
ta assumiu o poder, cm 1949. , .

O Estado lixava os preços, fornecia as matenas-pn-
mas c decidia o que ;í. .ia ser produzido, ignorando com
freqüência o que o povo quena comprar. A indústria
têxtil de Xangai, famosa por sua qualidade antes da
revolução, passou a produ/ir artigos mal-acabados que
não estimulavam os compradores. Aos trabalhadores se
garantiu o emprego, independente de seu trabalho ser
necessário ou não. ,

A escassez de produtos, baixos índices de crescimen-
to, produtos inferiores e a constante necessidade de
grandes subsídios estatais acabaram persuadindo os re-
formistas a experimentar formas de romper o monopó-
lio do Estado sobre a economia. , ..

Uma forma de conseguir isso c permitir que as lorças
de mercado, c não os burocratas da capital, estabeleçam
os preços. A partir de 1984, os preços dc alguns produ-
tos foram saindo gradualmente de controle. Também
entrou em vigor uma medida paralela — o corte de
subsídios estatais e a exigência de que as companhias
obtivessem lucro para não ter dc enfrentar a ban-
carrota.

Manifestações — Os conservadores receavam
que a liberação dos preços alimentasse a inflação, o que
sob alguns aspectos de fato aconteceu. No ano passado,
a inflação superou os 30%, e os moradores das grandes
cidades reclamaram. Muitos analistas acreditam que a
insatisfação provocada pela inflação foi a causa básica
das grandes manifestações que abalaram a China cm
junho.

Zhao defendia uma maior liberação dos preços, uma
medida que muitos economistas ocidentais apoiavam."Não se pode ir até a metade do caminho com uma
coisa como a reforma de preços", disse um economista
que pediu para não ser identificado.

Mas hoje impera na China um sistema híbrido. Em
Xangai, disse Li Zhanjun, subchefe da seção na capital
da Divisão da Reforma do Sistema Econômico, o preço
do carvão fornecido sob o sistema dc planejamento
estatal é de 40 vuans a tonelada (USS 11). A China tem
escassez de carvão: nào há quantidade suficiente para
alimentar as fábricas de Xangai. Por isso, no mercado
livre os preços sobem á estratosfera.

A existência de dois preços para um mesmo produto
gera uma grande tentação: a de comprar ao preço do
Estado e vender no mercado livre. Embora seja ilegal na
China, ele acontece com freqüência.

As autoridades do Partido Comunista reconhecem
que isso é um problema e já começaram a disciplinar
burocratas corruptos, mas nara Li a eliminação da raiz
do problema — o sistema duplo de preços — não deve
acontecer tão cedo.

Salvadorenho acusa militar dos
EUA de envolvimento em tortura

2undiçiio n sábado, 2S/10/89 n 1» caderno q 13
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Douglas Farah e
Don Podesta

Tho Washington Posl

WASHINGTON — O soldado sal-
vadorenho César Joya Martinez afirmou
que a tortura c os assassinatos de mi-
lilantes de esquerda são praticados corri-
queiramente na Primeira Brigada por or-
ti e in d o c o in a n d a n l e e com o
conhecimento de assessores militares
americanos. Jova Martinez fugiu para
os Estados Unidos para escapar da pn-
são. por ter participado numa brigada
do Exército de 1.1 Salvador da tortura
e morte de dois camponeses,

Joya Martinez afirmou que dois ofi-
ciais americanos trabalham diariamente
na seilc da unidade de espionagem da
Primeira Brigada, assinando cheques de
despesas. Copias de mandados dc prisão
assinados por oficiais superiores eram
mostradas aos americanos, segundo ele,
mas não as cópias das listas de suspeitos
executados. Joya Martínc/ acrescentou
que os dois ameiicanos procuravam sem-

pre evitar ouvir detalhes das operações
clandestinas.

O embaixador americano em El Sal-
vador, William Walkcr, negou que qual-
quer assessor americano tivesse conheci-
mento das torturas c assassinatos,
embora tenha exortado o seu governo e o
Exército a investigar. As acusações com-
adem com o debate, no Congresso dos
Estados Unidos, de um projeto de ajuda
á polícia salvadorenha. Nos últimos me-
ses, têm crescido as denúncias de prática
de tortura c assassinatos por parte das
Forças Armadas de El Salvador, feitas
por militantes dos direitos humanos e
fontes do próprio Exército. A guerrilha
de esquerda também intensificou neste
período seus ataques urbanos.

Tanto o embaixador Walkcr quanto
militares salvadorenhos alegam que Joya
Martinez não merece crédito por ler dc-
seriado e por estar querendo comprar
com suas declarações o asilo político nos
Estados Unidos, para onde fugiu cm ju-
lho. "Ele é um assassino, um desertor c
um ladrão, c fugiu quando descobriu que
o alto comando o estava investigando",
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afirma o coronel Francisco Elena Eucn-
tes, comandante da Primeira Brigada.

Joya Martinez afirma que partici-
pou de sete ou oito operações nas quais
matou esquerdistas delidos, dando in-
dicações detalhadas sobre onde os cor-
pos foram jogados. Repórteres que se-
guiram suas indicações encontraram um
local á beira da rodovia costeira salvado-
renha onde a cerca de proteção estava
cortada.

Fontes com acesso aos serviços dc
informação dos Eslados Unidos infor-
maram que os assessores militares ameri-
canos em El Salvador nunca participam
de interrogatórios nem são informados
sobre detenções, a menos que peçam in-
formações sobre casos específicos.

Os militares salvadorenhos reconhe-
ecram que os camponeses Lúcio Para-
da e Joaquin Miranda Marroquin, da
aldeia dc Três Ccibas. foram tortura-
dos c mortos por uma unidade da Pn-
meira Brigada comandada por Joya
Martinez. Mas o comandante Elena
Eucntes havia afirmado inicialmente que
eles morreram ao cair do caminhão cm
que eram transportados.
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] A penitenciária de Camp Hill,
no estado americano de Pensil-

vãnia. foi iscupada ontem por cena
dc 2 mil presos rebelados, que toma-

ram oito funcionários como reténs
So fim da tarde, uma força de SOO

nadados conseguiu i\~upar a prisão,
libertando dois refens. Sa ação, 8?

pessoas ficaram feridas, duas delas
grawmcntc. A polida continua nego-
ciando a libertação dos outros reféns.
sem informar quais as exigências

apresentadas pelos presos rebeldes

EUA confirmam ajuda de Israel

para o míssil da África do Sul
Rosental Calmon Alves

Corr»sí>ondortt9

WASHINGTON — Israel está mcv
mo ajudando a África do Sul a descnvol-
ver sua propna tecnologia dc construção
dc mísseis dc medio alcance. Fontes do
governo americano disseram que seus
serviços dc informações ja reuniram da-
dos suficientes para dissipar as duvidas
sobre isso. Um satelitc-cspiào americano
chegou a acompanhar em detalhes, no
dia 5 de julho, o lançamento cxpcnmcn-
tal do missil sul-afncano Arnislon. que
fez, com sucesso, um percurso dc 1.448
quilômetros.

Há muito tempo vem sendo denun-
ciado que a África do Sul c Israel tem
um programa de cooperação no campo
do uso militar da energia atômica, sus-
pcitando-se ate que ja houve explosões
experimentais. Os dois paises. no entan-
to, sempre desmentiram essas versões.
Na quarta-feira, a rede dc televisão NBC
noticiou que o governo americano tinha

detectado uma expansão desse programa
nuclear para a arca de fabricação dc
mísseis, Novamente, houve desmentidos,
embora continuassem as dúvidas

A imprensa americana deu ontem,
com destaque, porém, a confirmação
por altos funcionário» da parte mais
substancial da noticia da NBC. Scgun-
do essas fontes, desde o inicio do ano. o
governo americano ciente do projeto
do mivsil sul-africano, vem tentando pro-
testar junto a Israel pela transferencia da
tecnologia, mas a resposta tem sido bas-
tanlc dura

O embaixador cm Tel Aviv chegou a
ir à chancelaria reclamar, cm janeiro
último, mas teria ouvido que o asxun-
to nào era da conta dos Estados Uni-
dos. Em sucessivos encontros dc alto
nivcl entre funcionários dos dois pai-
ses, a resposta israelense foi sempre do
mesmo nivcl dc inflexibilidade.

As versões que circulam cm Was-
hington, porém, indicam que os israc-
lénses se sentem atraídos pela coopc-

ração com a África do Sul — tanto no
campo nuckar quanto no dc misse» —
porque precisam muito da recompen-
sa. que estanam recebendo: carregamen-
tos de uràmo. elemento essencial para o
programa nuclear secreto de Israel

A controvesia cria um clima que po-
dena vir a prejudicar alguns intcres-
ses do Brasil na área dc transferencia
de tecnologia e aquisição dc equipa-
mentos sofisticados. Neste momento, já
existe a oposição ameneana á transferem
aa da tecnologia de foguetes pela Erança
para o Brasil, devido ao temor dc que ela
seja usada para fabricação de mísseis. E,
alem disso, estão sendo analisados em
Washington pedidos do Brasil, da índia
c de Israel para importação de supercom-
putadores, que alguns setores do gover-
no americano acham que nâo podem ser
fornecidos a esses paises, por falia dc
garantias capa/cs dc impedir seu uso
para fins militares — tanto cm proic-
tos dc mísseis, quanto na produção dc
bombas atômicas.

Assassinato — O deputado Ga-
hnel Jaime Santamaria, chefe da União
Patriótica Colombiana (o Partido Comu-
nista local), morreu ontem após receber
uma rajada de metralhadora cm seu cs-
crilório, na Assembléia Legislativa de
Antióquia, em Mcdellin. O autor dos
disparos, um rapaz de cerca de 20 anos,
também morreu ao trocar tiros com ai-
guns seguranças.
Favoritismo — Duas pesquisas
de intenção de voto realizadas na Nica-
rágua deram vitória por ampla margem
ao presidente Daniel Ortega sobre a
principal adversária da oposição. Vio-
leta Chamorro, se fosse realizada hoje
a eleição presidencial de fevereiro. A
pesquisa de Estudos c Consultas dc Opi-
niáo registrou 36% para Ortega e 18%
para Chamorro; a do instituto ltztani
deu 26% a Ortega c 21% a Chamor-
ro.

Direitos — A policia tcheca deteve
a militante di>s direitos humanos Atina
Sabatova c vários outros ativistas, na
véspera do aniversário da fundação, há
71 anos, de uma republica independen-
te no pais. A Associação Independente
pela Paz convocou manifestações para
assinalar o aniversário hoje na Praça
Venceslau, no centro de Praga, mas as
autoridades anunciaram que ela esta-
rá ocupada pela manhã com uma ceri-
mônia de juramento de novos recru-
tas.
Greve — Cerca de 4.000 mineiros da
cidade siberiana de Vorkuta, na União
Soviética, desafiaram a decisão de seu
comitê de greve, de suspender o movi-
mento de 24 horas, e continuaram de
braços cruzados. A paralisação foi con-
vocada em protesto contra o descum-
primento de promessas feitas pelo go-
verno para acabar com greves cm agosto.

c tem também reivindicações dc caráter
político,
Peronismo — O conselho diretor
da Confederação Geral do Trabalho ar-
gentina confirmou no cargo de presi-
dente Saúl Ubaldini, desafiado por um
grupo que elegeu no inicio do mês Gtieri-
no Andrconi, que encabeça na organiza-
çào a corrente partidária do presidente
da República. Carlos Menem. A decisão
consagra definitivamente a divisão nas
fileiras sindicais peronistas.
Aborto — 0 presidente dos Estados
Unidos, George Bush. vetou uma lei do
distrito de Columhia (Washington) que
autorizaria o financiamento com verbas
locais de práticas de aborto. No último
dia 21. Bush já havia vetado lei aprovada
na Câmara dos Deputados, que autori-
zava a nivcl nacional o financiamento
pela Previdência de abortos de mulheres
pobres vítimas de estupro ou incesto.
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VEJA HOJE AS NOSSAS MELHORES
OFERTAS NOS CLASSIFICADOS

En con tro presidencial
na Costa Rica mostra
desunião do hemisfério

Gilberto Lopes

SAN JOSÉ, Costa Rica — O presidente costarriquenho
Oscar Anas escolheu o momento preciso — a comemoração dos
100 anos dc democracia no pais — para anunciar, num golpe dc
efeito, que a Costa Rica chegou a um acordo com os bancos
privados para renegociar sua divida. Ele fez o anúncio no
aeroporto, quando recebia o presidente americano George Bush,
o último a chegar a San José para participar da reunião dc chefes
de Estado c de governo do hemisfério.

Bush, aliás, demorou mas surpreendeu Logo na abertura da
reunião de cúpula, ele apertou a mão e trocou um diálogo "de
uma frase c meia, no máximo", de acordo com Marlin Eitzwa-
ter. porta-voz da Casa Branca, com o presidente da Nicarágua
Daniel Ortega. Mesmo assim, houve tempo para Ortega pedir a
ajuda dc Bush para 

"forjar a paz na América Central",
numa conversa que o lider nícaragüense qualificou de "significa-
Uva".

A America Latina nào vem unida, apesar de seus problemas
comuns. Ontem, pouco antes da abertura do encontro, o presi-
dente José Sarney advertiu que a falta de solução para o
problema da divida vai provocar a inevitável formação de um
cartel dc devedores O presidente Juho Sanguinctti. do L'ruguai,
cm entrevista concedida antes das declarações dc Sarney, achou
que isso sena inviável. O discurso dc Anas foi uma maneira
dc dizer que, nesta celebração dos 100 anos da democracia
costarnquenha, as expectativas estão centradas nas propostas
econômicas.

Narcotráfico explode
ônibus da polícia e
mata 5 na Colômbia

BOGOTÁ Cinco policiais morreram c 16 ficaram feridos
na explosão dc uma bomba embaixo de um ônibus que
levava 40 policiais numa rua de Medellín. a segunda maior
cidade da Colômbia. Outros dois policiais foram assassinados a
tiros quando estavam de guarda cm frente ao consulado do
Equador em Medellín.

Os atentados foram atribuídos a uma represália dos trafican-
tes do Cartel dc Mcdcllin contra a nova recusa do governo dc
negociar com os narcotraficantes. Uma pesquisa do jornal El
Espectador constatou que 62% dos colombianos são a favor
dessas negociações mas apenas 56% são a favor da anistia para
os barões da cocaína. Os traficantes se propõem a encerrar suas
atividades cm troca dc um perdão que lhes permita viver cm
liberdade, desfrutando da fortuna amealhada com a exportação
de drogas.

O alentado contra o ônibus da policia em Mcdcllin ocorreu
quando o veiculo levava 40 policiais dc volta ao quartel-general
cm Mcdcllin. A bomba, com 20 quilos de dinamite, estava
instalada no meio da rua c foi detonada por controle remoto.
Pedaços do ônibus voaram para todo lado, o veiculo se desgover-
nou c foi cm cima de um táxi.

O motorista do táxi, Juan Martinez, escapou ileso e contou o
que viu: "Escutei um estuhdo horrível, senti um golpe, fiepei
tonto alguns instantes e quando me recuperei olhei para iras e
vi policiais sangrando e gritando de dor tentando escapar pelas
janelas."
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Obituário
Rio de Janeiro

- Luís Edmundo de Araújo (iui-
jjjaftãcs, 62 anos, de iiisulicién-
cia- panereática, no llospiial~ç\o 

Andarai (Zona Norte).
-•Wumincnsc, desquilado, mo-
Zj#\ra em Copacabana (Zona
—Sul) e foi sepultado ontem no

Cemitério de São João Ba-
tista, cm Botafogo (Zona Sul).

"Engrácia Bastos de Sousa, 49
-unos, de insuficiência renal, na
j*TC}lclinÍcá de Botafogo (Zona

Sul), Fluminense, viuva, mo-
.lava cm Copacabana (Zona

Sul) e foi sepultada ontem no
^'Sao João Batista.
-Luís Alves de Amorim, 49 anos,
. de edema cerebral, em casa, noCentro. 

Piauiense, solteiro, foi
sepultado ontem no Cemitério

> de São Francisco Xavier, no
Caju (Zona Portuária).

•-Maria Josefa da Conceição. 81
^Tjnos, de insuficiência cardíaca,

-no Hospital Pedro Ernesto, cm
^_Vila Isabel (Zona Norte). Flu-

núnen^c, viúva, morava na Ti-' 
jucá (Zona Norte) c foi sepul-

.-uda ontem no Caju. Tinha um

..filho.
Jorge Ferreira da Costa, 66

IJtnOs. de câncer no pulmão, cm
casa. na Ilha do Governador

"\Z0na Suburbana). Flumincn-
-se, casado, foi sepultado on-
"terç}n0 Caju.
-Sérgio Monteiro. 34 anos. de
'ferimentos perfurantes, em Si-
-teròi. Fluminense, solteiro.
!mórava em Honòrio Gurgcl

(Zona Suburbana) e foi sepul-'lado 
ontem no Cemitério do

Caju.
Maria Zllma Dias, 43 anos. de
insuficiência respiratória, em
casa. na Tijuca. Pernambuca-
na. casada, foi sepultada on-

tem no Caju. Tinha um filho.
José Geraldo de Andrade Jú-
nior, 9 anos, de hemofilia e
hemorragia pulmonar, na Po-
liclinica de Botafogo. Flumi-
nensc, solteiro, morava no
Centro c foi sepultado ontem
no Caju.
Catarina da Silva Moreira, 80
anos, de artcriosclerose c em-
bolia pulmonar, no Hospital
do Andarai. Fluminense, viu-
va, morava na Tijuca e foi se-
pultada ontem no Caju. Tinha
três filhos.
Luís Geraldo Teixeira, 49
anos, de hipertensão arterial,
cm casa, cm Guadalupe (Zona
Suburbana). Pernambucano,
solteiro, foi sepultado ontem
no Caju. Tinha um filho.
Maria da Anunciação Serpa.
79 anos, de edema pulmonar,
em casa, na Tijuca. Portugue-
sa. viúva, foi sepultada ontem
no Caju, Tinha dois filhos.
Messias da Conceição, de in-
fecçâo pulmonar, na Clinica
Missão da Cru*-, na Saúde
(Zona Portuária). Fluminense,
viúvo, morava no município
de Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense (região metro-
politana) e foi sepultado on-
tem no Caju,
Hilda de Faria. 84 anos, de
insuficiência respiratória agu-
da, em casa, na Tijuca. Flumi-
nensc, viúva, foi sepultada on-
tem no Caju.
José Arnaud Batista. 76 anos.
de insuficiência cardíaca, no
Hospital do Inamps de Ipanc-
ma (Zona Sul). Fluminense.
viúvo, morava cm Ipanema c
foi sepultado ontem no Caju.
Tinha dois filhos.

RUBEM GASTELLO BRANCO
(UM ANO DE SAUDADES)

tA 

família convida parentes e
amigos para a Missa que será
celebrada'por sua alma domin-

go, dia 29, às 10hs na Igreja S.
Paulo Apóstolo à Rua Barão de
Ipanema — Copacabana.

JOSÉ DE CARVALHO
TfNOCO
(MISSA DE 7' DIA)

tAlbertina 

Tinoco, filhos, genro, nora e ne-
tos. agradecidos pelas manifestações de
pesar, carinho e amizade demonstradas,
convidam parentes e amigos para a Missa

que será celebrada, 2a FEIRA, dia 30/10/89,
às 9 horas, na Igreja N. S. da Conceição, na
Rua Conde de Bonfim, 987 — Tijuca.
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lima multidão se formou em frente ao prédio cercado por 15 carros tios bombeiros

Fogo em grande loja alarma as
pessoas no Centro de São Paulo

Prefeito dispara arma
para expulsar grupo
de colonos invasores

CURITIBA -- Disparando seu revólver para o alto, o
prefeito de Reserva (a ::4 quilômetros de Curitiba), Frcde-
nco Bittencourt (PDT) expulsou um gropo de 60 vem-terra que
invadiu a Prefeitura na quinta-feira, O prefeito disse que atirou
apenas para assustar os lavradores que não deixavam nin-
guem sair da Prefeitura e cortaram as linhas telefônicas. Bittcn-
courl usou telefone ligado a delegacia local para chamar a
polícia, que chegou logo apôs o disparo, quando os colonos jà
haviam deuado o prédio.

Na noite de qumta-fcira. outro grupo de sem-terra que"
invadira a Prefeitura de Roncador (a 400 quilômetros de
Curitiba) voltou para seus assentamento*, liberando os funcio-

¦nários. Foi a ultima das quatro prefeituras invadidas no estado
a ser desocupada. Também cm Cascavel c cm Tclèmaeo Borba
aconteceram invasões, mas. com exceção de Reserva, cm nenhu-
ma delas aconteceram conflitos entre funcionários c sem-terra.

^ As invasões — que deveriam ocorrer cm 10 cidades —
for3rn planejadas pelo Movimento dos Scm-Terra do Paraná

-oomo forma de pressionar o governo federal e agilizar proces-
sos de desapropriação c imissáo de posse de terras no estado.

No município de Santo Antônio do Sudoeste, na fronteira
do Brasil com a Argentina, 60 famílias de agricultores brasilci-
ros expulsos daquele pais procuram uma forma de cru/ar
novamente a fronteira. Lies foram expulsos da Argentina sob a
acusação de avançar com suas lavouras sobre matas nati-
vas. Outras famílias brasileiras que também seriam expulsas
conseguiram permanecer na Argentina apelando para o direito
adquindo sobre a terra, porque vivem há muito tempo no local
e têm filhos registrados na Argentina

O prefeito de Santo Antônio do Sudoeste. Manfrcdo Knapp.
contou que os brasileiros foram expulsos pela policia argentina c
tentaram reagir. Não houve conflitos mais sérios, mas os brasilct-
ros tiveram que passar um dia na gendarmena da província de
Missões, que é a policia local. Agota, os agricultores expulsos
querem voltar porque di/em que deixaram lá animais c lavouras
cultivadas.

Suborno — O cvsoldado PM Raul César Toledo Fcr-' reira, 27 anos, expulso da Brigada Militar (Polícia Militar do
Rio Grande do Sul) por tráfico de drogas, assalto c abuso de

, autoridade, entre outros crimes, denunciou, ontem, na Justiça
ter recebido uma proposta do promotor Luis Carlos Duarte
para que assumisse a culpa pelo assassinato do deputado José
Antônio Daudt (PMDB), morto em junho do ano passado' 
quando chegava cm casa. no bairro de Moinhos de Ventos, cm
Porto Alegre. Em depoimento ao desembargador Décio Erpcn,

\ Ferreira disse que o promotor lhe ofereceu USS 20 mil. Comei-
dentemente. o promotor Luís Carlos Duarte havia pedido autori-', záçjio para acompanhar a audiência extraordinária. Indignado.

ao deixar o tribunal, o promotor desmentiu as declarações do
ex-PM definindo-as como " absurdas c descabidas". F intcrro-
gou-: 

"Que interesse eu teria cm fazer esta proposta a ele ?". Raul
, não quis dar entrevistas, mas o promotor Paulo Olimpio, que¦ também acompanhou o depoimento, confirmou a acusação.

Condenação — A advogada Dorotéia Dinamar Mi-
; zad foi condenada a um ano e seis meses de pnsão por ter fur-
i tado três revólveres Taurus do cartório da 3* Vara Criminal
1 de londrina (a 386 quilômetros de Curitiba). Dorotéia vendeu as
i armas para pagar despesas de táxi. As armas pertenciam à Policia

Militar e estavam no fórum porque haviam sido apreendidas em
poèTer de um ladrão que as roubara de um soldado. O motorista
de 

Jáxi Djalma Gabriel de Sousa foi acusado de receptação c
! julgado junto com Dorotéia. Mas Djalma foi absolvido, porqueo juiz da 5a Vara Criminal, Ariovaldo Stroppa Garcia, encarre-'.gado do processo, entendeu que o motorista desconhecia a
| procedência das armas.

SÃO PAULO — Um incêndio de grandes proporções,
c de causas ainda desconhecidas, cm cinco andares da
loja de departamentos Mappin, na Praça Ramos de
Azevedo, assustou as pessoas no Centro da capital

paulista no fim de tarde de ontem. O prédio tem 13
andares c o fogo começou às 17h30 do 3* andar, onde se
localiza a seção de colchões. Segundo um diretor do
Departamento de Recursos Humanos, Hélio Rhcin-
franck, as brigadas de incêndio d3 própria empresa
conseguiram retirar as pessoas que estavam no pré-
dio - 4 mil funcionários e um número de clientes que
Rhcinfranck não soube calcular (o número medio de
clientes dia nessa loja Mappin è de 20 mil).

O fogo chegou rapidamente par3 os andares de cima,
até o 8" - mas. segundo o capitão Arnaldo Salgado, do
Corpo de Bombeiros, sem se alastrar muito — ca
situação já estava sobre controle às 19 horas. A única
vítima ate esse horário era o bombeiro Osvaido. atingi-
do no 8* andar por estilhaços de vidros c levado ás

pressas para um ambulância com o rosto seriamente
fendo Dez minutos depois do começo do incêndio, a
Praça Ramos de Azevedo virará uma arca de operações

-15 canos do Corpo de Bombeiros, com uma guarniçào
de 50 homens; soldados da Policia Militar c homens da
Polícia Civil. Muitos curiosos ficaram observando nas
proximidades e a policia teve dificuldades para isolar a
arca, o que fez utilizando cordões de segurança.

No momento em que o fogo começou houve um
tumulto grande dentro c fora do prédio: as pessoas
passavam gritando 

'Desce, desce, dcwfpara os funcio-
nános c clientes, que ao mesmo tempo tinham de tentar
submeter-se ás ordens das brigadas de incêndio Scgun-
do a supervisora de limpeza Njlza Pereira da Silva, que
estava no 6* andar quando o fogo começou, "foi o
pessoal de fora que fez o tumulto maior",

A uníca pessoa a falar cm nome da empresa foi o
diretor de Recursos Humanos, Hclio Rhcinfranck.

— Ninguém sofreu um arranhão ¦— afirmou, sem ter
uma ideu precisa sobre o prejuízo provocado pelo in-
céndio Ate as 20 horas de ontem, embora os bombeiros
garantissem que a situação estava sobre controle, ainda
era intensa a fumaça negra que saia dos três últimos
andares do prédio Mât realmente não houve rcincidcn-
cia de fogo.

Rede emprega 10 mil

pessoas e faturou em
88 USS 310 milhões
O 

Mappin c um grande símbolo do comercio
\jrejisU de São Paulo Suas instalações na

Praça Ramos de A/e\cdo, no Centro, são ura dos

pontos de referencia ma/v antigos Jj cidade. Sos
últimos unos, essa grande loja de departamentos, a
sétima empresa do comercio varejista brasileiro, vem
aumentando seu número de filiais Além do conjunio
de prédios no Centro, o Mappin inaugurou dois

grande* magâiincs ua na rcgiJo do ABCc outro
no refinado bairro do Itaim O plano atual da empre-
sa e partiap.tr, pela primeira ir;, como !oja-.incora
de uni shopping center na Zona Oeste.

Com mais de 10 mil funcionários, o Mappin, de
acordo com a edição Melhores e Maiores da revistai
Exame deste ano, foi a 110' empresa brasileira
cm faturamento em 19$$, com USS UOmilhâcseSSS
mt! Apcsai disso, tua atuação no >ctor de comercio
varejista não tem sido bja. jà que em 19S? o
Mappin estava classificado na 69*posição Im suas
vendas, que representam um giro de SO mil tipos de
produtos, houve uma queda de 18,9% no ano pas-
sado, gerando um lu.ro l-qundo de LSS . milhfKS e
6S9 mil.

Costureira que queria
extorquir empresária
6 detida em Salvador

SALVADOR — Agentes do Centro de Investigações
Criminais (Ceie) — setor da policia baiana que cuida dos
casos de seqüestro — conseguiram prender no bairro de
Nazaré a costureira Angehta Evangelista Bispo, de 45
anos, que há uma semana vmha tentando extorquir NCzS WMj
mil da empresária Mana das Mercês Coelho Borges, dona da
Face Dupla Confecções, ameaçando seqüestrar um dos seus
filhos.

Desesperada, Mana das Mercês procurou o Ceie e foi
montada uma estratégia que contou, inclusive, com ras-
treamento de telefone Angelita, no entanto não era encontra-
da no local de onde telefonava. Os entendimentos avançaram
até que foi marcado o ponto para entrega do dinheiro. No
dia, local c hora marcados, ela apareceu para receber a maleta
com pacotes de cédulas sem valor, preparada pela po-
licia, quando foi facilmente apanhada por três agentes distar-
çados que estavam na área.

Embora a policia não acredite, Angelita insiste cm dtzcr
que não conhecia Maria das Mercês e nem seus filhos, c que
foi obrigada a dar os telefonemas de diversos pontos da ei-
dade por dois homens que a seqüestraram no nordeste de
Amaralina e a ib.iram por uma semana na tentativa de
extorsão. Angelita disse não saber os nomes desses homens
que, segundo cia, ameaçavam matá-la e lambem aos seus
filhos caso se recusasse a telefonar para a confecção.

A policia manterá Angelita presa por mais algum tempo,
na esperança de desvendar o caso. O delegado José Walicr
Seixas, que comandou pessoalmente toda a operação, acredi-
ta que Angelita acabará confessando quem eram os seus
parceiros.

Procuradoria processa
a União e a Furtai por
invasões no Araguaia

CD

BRASÍLIA A Procundona-Gcral da Republica cn-
trou ontem na Justiça do Distrito Federal com uma ação ei-
vil publica contra a União e a Furtai por terem permitido
invasões de fazendeiros no Parque Indígena do Araguaia,
cmre os estados de Goiás c Mato Grosso, onde vive parte da
tribo dos carajás. Através de inquérito, a Procuradoria com-
provou que o parque foi invadido por milhares de produtores
que tém contrato de arrendamento autenticado pela Funai,

Através do inquérito, aberto a partir de denúncia feita
pelos índios á Procuradoria, foi confirmado que há ca-
sas. currais c outras benfeitorias construídas dcnlro do par-
que. criado por decreto-lei em 31 de dezembro de 1059,
mas ainda sem demarcação definitiva. Além disso, a Procura-
dona testemunhou que os invasores comercializam bebida
alcóolica dentro da arca, o que não é permitido pela própria
Funai.

Na ação proposta, assinada pelo subprocurador-geral da
República, Carlos Victor Muzzi.a Procuradoria solicita que a
Funai cancele todos os contratos de arrendamento firmados
até o momento, que impeça a entrada no parque de todas as
pessoas que não pertençam a tribos indígenas ou que não
possuam autorização de órgão público competente e que a
área seja reintegrada imediatamente à tribo dos carajás, além
de ser demarcada. A Procuradoria solicita também que a
Polícia Federal acompanhe diretamente o caso para que o

parque retorne de fato aos Índios.

Fotografia enviada por •
seqüestradores prova
que Rebeca está viva

SALVADOR — A família da menina Rebeca Can-
deias de Sousa, 8 anos, seqüestrada no município de
Catu, a 78 quilômetros de Salvador, no dia 26 de
setembro, recebeu uma boa notícia. Os seqüestradores
enviaram uma foto cm que a menina aparece junto a um
exemplar do jornal Tribuna du Bahia, comprovando que
ela está viva, A família não revelou a data do recebi-
mento da foto, mas informou que o jornal era daquele
dia e que, pelo aspecto, Rebeca estava aparentemente
bem de saúde.

Jcnscn de Sousa, pai da menina, está cm negociações
com os seqüestradores c acredita que o caso terá um
desfecho nos próximos dias. Um parente de Rebeca, que
não quis se identificar, disse que os seqüestradores bai-
xaram a quantia exigida inicialmente pelo resgate —
USS 1 milhão mais NCzS I milhão — em menos de
20%. Segundo esse parente, a família ainda não conse-
guiu levantar a quantia, mas continua as negociações e a
tentativa de comprar dólares.

Rebeca foi seqüestrada na manhã do dia 26 de
setembro, cm Catu. quando se preparava para pegar o
ônibus que a levaria para a escola. Três homens en-
capuzados — um sarara c dois morenos — jogaram uma
fita cassete dentro do ônibus e levaram a menina num
Vovagc verde metálico. Na fita. havia uma mensagem
cm que o bando prometia entrar em contato dali a cinco
dias e estabelecia o preço do resgate. O primeiro conta-
to, entretanto, não aconteceu no dia esperado e, a partir
do começo de outubro, a família de Rebeca passou a
evitar a imprensa c pediu o afastamento da policia do
caso.

Em um mês de seqüestro, a família recebeu vários
trotes de falsários que tentavam se aproveitar da situa-
ção. Um deles chegou a ser preso. Sem revelar o nome
do falsário, os policiais contaram que o rapaz dizia estar
com a menina c pedia NCzS 300 mil por sua liberdade.
A policia seguiu outra pista falsa c, cm conseqüência de
um telefonema anônimo, prendeu dois irmãos, filhos de
um pastor protestante de Catu, denunciados como se-
üüestradores. Os irmãos foram libertados por falta
de provas.

Recentemente, os verdadeiros seqüestradores reto-
maram o contato e suas vozes foram reconhecidas como
as mesmas que estão gravadas na fita cassete jogada
dentro do ônibus escolar.

O avô de Rebeca. Antônio Pena, é um importante
cmprcsáno baiano, dono de uma das maiores empresas
de transportes municipais do Nordeste - a Catucnsc —
com 600 ônibus Pena c também o fundador c patrono
do clube de futebol Catucnsc, ao qual pertenceu o
jogador Bobó. Jcnscn. pai de Rebeca, c filho adotivo de
Pena.

Enfermeiro é preso
por tentar seduzir
paciente em hospital

SÀO PAULO - O enfermeiro Vatdcir Benedito do Na$-
cimento, de 33 anos. foi preso em flagrante, ontem, por
atentado ao pudor contra a empregada domestica Damiana
Ribeiro, de 18 anos. que estava internada para a realização de
exames no Hospital São Luiz. localizado no Ibirapuera. Zona
Sul Damiana foi levada por Vandctr para uma sala isolada
do hospital c Ia, depois de administrar sedativos na pa-
ciente, o enfermeiro a despiu c fez carfcias em seu corpo.
Damiana, apesar dos sedativos, percebeu as intenções do
enfermeiro e começou a grilar pedindo ajuda.

Socorrida pela enfermeira Dirima Alvares, de 27 ano*,
que. aicrn de nr da situação, inocentou o colega. Darrua-
na foi logo cm seguida liberada do hospital Revoltada,
procurou o 15" DP para registrar a ocorrência. De lá foi
encaminhada ao Instituto Medico legal, onde exames de
corpo de delito comprovaram a denuncia. De posse dessas
informações, policiais seguiram para o Hospital São Luiz.
or.de autuaram Vândcir pelo crime inafiançável de atentado
ao pudor. Darlina lambem foi previ e liberada sob fiança
de NCzS 150,00, mas respondera a inquérito por favoreci-
mento pessoal

Polícia prende um dos
assalt antes acusados
de assassinar tenente

PORTO ALEGRE - A policia civil prendeu um dos
assaltantes envolvidos no assassinato do tenente do Exer-
cito Luis Batista Mello Júnior, 23 anos, natural de Natal
(RN), que senia no 6' Batalhão de Cavalaria Blindada,
naquele município gaúcho Ele foi surpreendido pelos assai-
tantes quando saia na madrugada de sábado de um baile no
Clube dos Subtenentcs c Sargentos, na periferia da cidade de
Alegrete, a 4S7 quilômetros da capital.

Os assassinos são Vladimir dos Santos, já preso, c Edson
Luis Krugg, foragido. Vladimir contou que viram quando o
tenente saiu do salão cm direção ao estacionamento do clube.
Sob ameaça de facas, mandaram-no passar para o banco
traseiro c se dirigiram no carro da vitima para um pon-
to ermo, não muito distante do clube e do quartel, onde ele foi
esfaqueado. Assustados c nervosos, porém, os criminosos
desistiram de levar o carro c uma correntinha de ouro que ele
usava c fugiram.

O crime violento abalou os meios militares e a sociedade
de Alegrete, onde o tenente morava há dois anos c fez muitos
amigos. O tenente sido destacado para o Sul logo após a
conclusão do curso da Academia de Agulhas Negras, no
Estado do Rio de Janeiro. Saíra para se divertir no clube
militar por volta das 23h de sexta-feira num automóvel
Monza emprestado por um colega de caserna. O corpo foi
encontrado na manhã seguinte, dentro do veiculo, numa
estrada no meio do campo.

A Cinter Internacional Branda
Ind. Com. Ltdat.

Conde Alberto Marone
Cinzano

Ocorrido na Espanha, no dia 26 passa-
do, em conseqüência de acidente auto-
mobilístico.
O sepultamento será hoje, em Torino
(Itália).

FREDERICO MELO GUIMARÃES

tlluminata 

Tavares de Lima Guima-
rães, Bruno e família. Beatriz, Lúcia-
na, André, Luiza Melo Guimarães. Ri-
cardo. Beth e filhas, Paulo, Cassandra

o filhas. Olindina Guennes Lins Tava-
res e família, comunicam o falecimen-
to do querido FRED ocorrido em 24/10/
89 e convidam para a Missa de 7o Dia em
sua intenção, na 2a feira 30/10/89 às 8hs
na Igreja de Sta, Margarida Maria. Lagoa.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na Av
Brasil, 500 Da domingo a 6a ato
20 0Oh. aos sábados a leriados
17 00h Tels 585-4350 — 585-
4326 — 585 4356 Apôs osies
horários atendemos nos tols. 585-
4320 e 585 4476 ou no hwano
comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS
Pitara outrta informações,

consulte o IPU

JORNAL DO BRASIL

HUMBERTO G. M0RETZS0HN BRANDI

tlsmênia 

Loura Brandi, esposa e irmãos, sobrinhos
e amigos comunicam o Falecimento de seu queri-
do HUMBERTO, e convidam para o seu sepulta-
mento que se realizará hoje, dia 28, às 11 horas

no Cemitério São João Batista.
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BB só vai pagar reajuste após decisão do Tribunal
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Informe Econômico

As 
informações que circularam dentro e

fora do governo sobre a possibilidade de
uma nova maxidesvalorizacào do cruzado novo
acabaram favorecendo o Tesouro Nacional na
colocação de BTNs cambiais junto ao mercado.
No leilão realizado ontem, o mercado absorveu
cerca de NC/.S 380 milhões cm títulos com
cláusula de correção cambial, mais do que o
dobro do volume colocado no leilão do mês
passado. De resto, o Ministério da Fazenda
desmente enfaticamente qualquer intenção de
alterar o câmbio.

Para evitar boatarias desse tipo, entretan-
to, o Banco Central necessitaria de mais inde-
pendência para praticar a política cambial. Essa
visão está clara para o presidente do Banco
Central. Wadico Waldir Bucchi, que tem tenta-
do modernizar, apesar de tudo, a estrutura de
funcionamento da autoridade monetária.

Alemanha
O presidente do Banco Central, aliás, tem insis-

tido que o projeto de autonomia do órgão seja
votado ainda este ano. F. lembra que a Alemanha
somente se convenceu dessa necessidade após o de-
sastre hipcrinflacionário de 1923.

Pior ainda
Temores é que nâo faltam na praça. () pavor da

hiperinflaçào já está cedendo terreno para o medo d^
cslagflaçáo. aquela mistura perversa de inflação com
recessão. Um sinal de alerta foi captado pelo diretor
da Corretora Novaçâo, Wcllínglon Valderrama. que
constatou uma queda de 30% nas vendas do ataca-
do, provocada pela antecipação de cumpras ocorri-
das em agosto e setembro. Por isso, ele adverte que
correr atrás de ativos reais agora, "e loucura*'.

Fmbora exista esse temor, há quem estej t fatu-
rando alto com o ouro. Depois que as ações perde-
ram a atração como fonte de rentabilidade, atingidas
pelo escândalo Nahas. muitas corretoras entraram
firme no mercado üe ouro I o caso, por exemplo, da
Corretora Dias de Sou», que praüc_mcnte estava
fora do mercado. Im poucos meses, j.t esta entre as
vinte maiores operadoras na Bolsa Mercantil A de
Futuros (BMÀ.I i

Bancos
Mas os grandes

bancos, como o Brades-
eo. o Itaú c instituições
financeiras de atacado.
entre as quais o Bo/ano.
estão segurando a alia
das bolsas. Com a au-
séncia das fundações de
previdência privada e se-
guradoras — que estão
entupidas de ações —
estes compradores cstào
se destacando ultima-

mente. Comenta-se que
pelo menus no caso do
Bo/ano a operação tem
destino certo: fundos cx-
ternos Sc os cstrangei-
ros estão comprando c
sinal de que ainda deve
ter papel c preço bem
atraente. A preferencia
tem sido por ações de
empresas muito lucr.Ui-
eis. conhecidas como de
segunda linha nobre.

Na neve
Habituado ao clima tropical, o publicitário

Washington Olivclto, proprietário da W Brasil, en-
frentou um problema inesperado durante as grava-
ções do comercial ú.i Staroup na Praça Vermelha, cm
Moscou. Além dos entraves burocráticos. Oiivctto e
equipe tiveram que trabalhar com a temperatura
registrando 5 graus ahasxo de ato As modelos
vestiam apenas o leve jean da Staroup c tinham que
mostrar a mesma garra, corno se estivessem sob sol
ardente.

Horário comercial
O comercio do Distrito Federal eslá cm pe de

guerra contra o senador Maurício Corrêa (PDT-
DF), que apresentou um projeto estabelecendo a
semana inglesa (cinco dias) para » comércio local.
Argumentam as lideranças do comercio, principal-
mente o seior de shopping centers, que esse projeto c
inconstitucional, restringe a liberdade das lojas c
engessa a economia local. O senador sugere que
o comércio de Brasília funcione de segunda a sexta-
feira, entre Sh e IKh. c aos sábados das 8h ás I2h No
Distrito Federal existem 60 mil eomerciarios.

Combustíveis
As lideranças empresariais do setor de petróleo

c derivados não querem nem ouvir falar em câmaras
setoriais. Ontem, muitos se deslocaram para Brasilia.
inclusive em aviões fretados, para participar de uma
reunião onde contavam com as presenças, pelo me-
nos, do secrctárto-gcral do Ministério da Fazenda,
Paulo César Xnnenes, ou do secretário de .Abasteci-
mento e Preços, Edgar de Abreu Cardoso. Depois de
mais de uma hora de atraso, apareceu o subsecretário
de Preços Públicos, 5" escalão do Ministério. Renalt
de Freitas Castro, que, na avaliação dessas lideran-
ças, tem escassos conhecimentos sobre os proble-
mas do setor de combustíveis.

Compensaçcão
A Companhia Energética de Minas Gerais (Ce-

mig) aliviou-se de parle de seus débitos. Acertou com
a Eletrobrás abater NC/S 297 milhões que deve á

. holding fazendo uma compensação nos NC/S 487
milhões que tem de crédito na eonla de resultado a
compensar (CRC).

Q,uem fica?
Ao anunciar que a Cofap continua investindo,

com qualquer cenário, o vice-presidente da empresa.
Renato Kasinski, deu seu recado aos pessimistas, que
dependem dos resultados das eleições: "/\ Cofap é
um dos 134.8 milhões de brasileiros que ficam."

José Antônio Rodrigues (interino)

O BANCO COM

BMC. PATROCINADOR OFICIAL
DA 20a BIENAL DE SÃO PAULO

BRASÍLIA O Banco do Brasil
reafirmou ontem, em nota oficial, a
disposição de só pagar o reajuste sa-
lanai de 152,35% aos seus funciona-
rios depois de uma decisão do Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST) neste
sentido. Apesar de redigida em tom
polido, a nota deixa claro que o pre-sidenle da República em exercício,
Paes de Andrade, não chegou a deter-
minar o pagamento imediato do rea-
juste dos funcionários do BB. No dia
anterior, Paes de Andrade divulgou
que havia determinado â direção do
banco que o reajuste de 152,35% fos-
se pago até a próxima terça-feira.

"Foi um mal-entendido", resumiu
o ministro da Fazenda, Mailson da
Nóbrega. ao final do dia de ontem,
depois de ultrapassada a crise delia-
grada pela iniciativa do presidente em
exercício. Na verdade, como infor-
maram fontes do Palácio do Planalto,
a intenção de Paes de Andrade era a
de assumir a paternidade política do
beneficio aos funcionários do BB.
que chegaram a ser informados da
determinação do presidente em exer-
cicio antes mesmo da divulgação da
nota oficial pelo Palácio do Planalto.

O general Ivan de Souza Mendes,
minístro-chefe do SNI, teve um papel
central nas negociações entre o presi-
denle em exercício e a área económt-
ca para contornar a crise. Foi o gene-
ral. por exemplo, quem levou ontem
a Paes de Andrade um esboço da
nota oficial do Banco do Brasil para
saber se os seus termos eram aceita-
veis. O presidente interino concordou
com o comunicado, abdicando da au-

CEF vai rrpetir
salário este mês

BRASÍLIA — Os empregados da
Caixa Econômica Federal (CEF) vão
receber, nesta segunda-feira, o mes-
mo salário liquido do mês de outu-
bro, pago pela instituição no dia 20
deste mês. A repetição do salário li-
quido de outubro foi a fórmula que a
CI 1 encontrou para pagar a seus
empegados a diferença determinada
pelo Tribunal Superior do Trabalho,
que concedeu reajuste de 152.35%.
Como a folha de pagamento de outu-
bro já esta pronta e não haveria mais
tempo de fa/er nova folha com a
diferença de 3S.49% retroativa a se-
lembro c outubro, a CEF vai repetir
o pagamento líquido.

De acordo com a Caixa, só no
pagamento de novembro c que a fo-
lha estará normalizada. No mês que
vem. quem tiver recebido a mais de-
volve a diferença c quem tiver recebi-
do a menos recebe a complementa-
ção. A decisão de pagar o reajuste
pelo TST no dia 30 foi tomada pelo
presidente da CEF". Paulo Mandari-
no. logo apôs o encerramento da ses-
são do julgamento, realizado no últi*
mo dia 24. Nos meses de setembro c
outubro, enquanto aguardava o jul-
gamento do dissidio, a CEF já linha
adiantado a seus funcionários a sua
proposta salarial, cujo índice variava
de 83% a 91%, dependendo do cargo
ou da função.

A Caixa esclarece que a decisão de
repetir o pagamento do liquido de
outubro a seus funcionários nâo sofre
interferência da geve na Dalamec.
empresa que presta serviços á CEF.

tonomia com que decidira, no dia
anterior, tomar a iniciativa de divul-
gar a determinação ao Banco do Bra-
sil para pagar o reajuste aos seus
funcionários. Tanto o general quanto
o ministro-chefe do Gabinete Civil,
Ronaldo Costa Couto, só tomaram
conhecimento da iniciativa do Paes
de Andrade depois de sua divulgação
á imprensa.

Armado o condito, acirrado pelas
declarações do presidente da Câmara
dos Deputados em exercício, depu-
tado Inocêncio de Oliveira, o próprio
Paes de Andrade deu os primeiros
passos, ainda na manhã de ontem,
para desarmar a crise, lie ligou para
o presidente do Banco do Brasil, Má-
rio Berard, de quem é amigo pessoal,
para admitir que interpretou de for-
ma equivocada as explicações que
Berard lhe prestara na quinta-feira.

Opções Naquela oportunida-
de. o presidente do Banco do Brasil
informou que a instituição prepara
duas folhas de pagamento para este
mês uma com o pagamento roti-
neiro dos salários e outra meorporan-
do o aumento de 152,35% para a
eventualidade de o TST decidir o as-
sunto até o próximo dia 31. Paes
entendeu que o pagamento do reajus-
te integral já estava decidido e tratou
de tomar a iniciativa de divulgá-lo
como resultado de uma determinação
do presidente em exercício.

Berard relatou pessoalmente ao
ministro da Fazenda, em reunião rea-
lizada ontem á tarde, o seu diálogo
com Paes de Andrade, cujas conse-
quéncias foram resumidas pelo dtre-

tor financeiro do BB, João Batista
Camargo, como um "curto-circuito"
na troca de informações. Depois das
reuniões com os dirigentes do Banco
do Brasil, Maílson da Nóbrega dedi-
cou-se a negociar com os ministros
Ivan de Souza Mendes c Costa Cou-
to, cm seguidos telefonemas, uma saí-
da honrosa para todos os envolvidos
no episódio, que se materializou na
nota oficial divulgada ontem á noite
pela diretoria do BB.

Toda essa movimentação política,
entretanto, nâo deverá alterar a reali-
dade de que os funcionários do Ban-
co do Brasil possam contar com o
reajuste de 152,35% nos salários de
outubro. O próprio ministro da Fa-
zenda não tem dúvidas de que o TST
decidirá até a próxima terça-feira a
favor dos funcionários. E atrás da
confirmação da sentença do TST de-
verão vir, eslá convencido o ministro,
todos os empregados do selor público
que ainda não tiveram a reposição
salarial relativa ao IPC do mês de
janeiro deste ano.

No inicio da noite, o presidente
cm exercício deslocou todo o seu cor-
po de segurança para assistir ao filme
Quando eu me apaixono, com Jessica
l ange c Dennis üuavd. Fra uma ses-
são especial, na casa do dono da rede
de cinemas Kanm. Karim Nabut, no
Lago Sul. em beneficio da Barraca de
Brasilia na Feira da Providência do
Rio. Uma jóia c uma pedra ametista
seriam sorteados entre os 110 convi-
dados, que pagaram ingressos a
NCzS 200.

Brasília — Josô Varolla

Governo teme 'efeito dominó'
"O ministro do tribunal pensou que

fosse uma decisão inofensiva c não c",
desabafou ontem o ministro Mailson
da Nóbrega l le se referia a decisão de
conceder os 152". de aumento aos fun-
eionános do Banco do Brasil tomada
pelo TST. Depois da decisão da Justiça
os outros funcionários do governo co-
meçaram a se organizar atras do mes-
mo direito, Os servidores do Serpro.
que haviam fatiado cm maio seu açor-
do com a empresa, ja peduam renego-
ciação Foram seguidos pelos di Data-
prev c agora ate os da Petrobras querem
rever seu acordo A empresa estatal de
petróleo linha sido extremamente com-
petente. na avaliação do Ministério da
Fa/enda. na negociação salarial, c agora
toda a discussão scra reaberta. O gover-

no teme o efeito dtunmo deste ganho dos
funcionários do Banco do Brasil

Ontem, no meio de mais um dia agi-
tado pelos boatos de queda do ministro
da Fa/enda, Mailson da Nobreza reec-
bcu vários telefonemas de políticos c
empresários declarando seu apoio. O
ministro explicou que a cnsc já havia
sido contornada.

Mesmo firmes na decisão de não pa-
gar os 152% antes da decisão final da
Justiça, as autoridade*, da área cconó-
mica têm poucas esperanças de que o
tribunal decida revogar a decisão an-
icnor. 'Continuamos esperando a pa-
Lma final so para que fique registrado
que tentamos tudo para evitar os pro-
blcmas financeiros que o banco terá
com este aumento", explicou ontem um
alto funcionário.

TST julga recurso do BB
BK-VSll IA — O TST deverá julgar

já na próxima terça-feira o recurso apre-
sentado pelo Baixo do Brasil contra o
pagamento do reajuste de lv2*« aos
fuiKionânos do banco Fmbota o 1SI
tenha informado ontem, oficialmente,
que esse julgamento poderá Ocorra so-
mente após o dia 15 de novembro,
uma ve/ que o tribunal dispõe legal-
mente de 25 dias para analisar o recur-
so. fontes ligadas a arca econômica ga-
rantiram que um entendimento firmado
entre a direção do Banco do Brasil e o
TST determinou a antecipação do julga-
mento para esta terça.

Os funcionários do Banco v\o Brasil
tem assembléia marcada n_ra esta se-
gunda-fcira, dia 30 de outubro De açor-
do com o presidente da Confederação
Nacional dos Fmpicgados cm Empresas

de Credito (Contcc), Lourenço do Prado.
se o Banco não pagar o reajuste determi-
nado antcnormentc pelo TST. que totah-
za 152%. os funcionários do baixo po-
dem entrar cm greve na terça-feira.

As informações divulgadas ontem pe-
Io deputado Inocêncio de Oliveira, presi-
dente interino da Câmara dos Depu-
tado». somadas às pressões dos
funcionários do BB para que seja pago
no inicio da próxima semana o reajus-
te concedido pela justiça, foram as pnn-
cipais motivações para o entendimento
realizado ontem entre a direvâo do Ban-
co c o Tribunal Supcnor do Trabalho.
Segundo a assessoria de imprensa do
TST. a tramitação normal do recurso do
BB levana no minimo 25 dias. cumpnn-
úo um moroso ritual.

BC manda à polícia documentos
sobre fraudes em importações

O diretor da Área Externa do Banco
Central. Arnim Lore, prometeu ontem
que vai encaminhar a Policia 1 ederal na
próxima semana "documentos de opera-
ções frias de importação que atestam
práticas ilícitas de uma gangue que está
atuando no Rio de Janeiro, como tam-
bem comprovam implicações internas da
área de cambio de alguns bancos"."Os envolvidos nestas operações, que
correspondem a mais de LSS 90 milhões,
serão presos e enquadrados no Código
Penal por prática de roubo, ao invés de
serem indiciados na Lei do Colarinho
Branco (n° 7 402)". afirmou Lore. obser-
vando que estes valores podem ser ainda
maiores e que as fraudes nos contratos
de importações vêm ocorrendo com
maior freqüência no Rio de Janeiro do
que em outros estados.

O diretor do BC. que participou do
VI Seminário de Comércio Fxtenor no
Hotel Glória, no Rio, atraiu a atenção da
platéia composta basicamente por pro-
fissionais da área de câmbio, quando
pediu cuidado redobrado com os contra-
tos de importação e exportação a fim de
impedir a evasão de divisas do pais. 

"O
BC vai trilhar o caminho policial a partir
da próxima semana", alertou.

O discurso de Lore tornou-se mais
ameno, quando informou que a Opera-
ção Turismo, desencadeada pela Policia
Federal na última quarta-feira provou
que a maior parte das casas de câmbio
está agindo dentro dos parâmetros da lei.
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Lore acha difícil controlar n

paralelo, onde Aparecida

queria comprar í 
"5$ 

/ mil
o que, segundo ele, pode conduzir para
uma abertura maior no mercado de do-
lar turismo. "Existe um mercado ilegal
muito difícil de ser controlado, mas nâo é
maioria", frisou.

Segundo o diretor, o mercado de dó-
lar turismo realizou ao longo deste ano
700.000 transações, movimentando um
volume total de LSS 4,5 bilhões. Com
relação ã especulação no ouro e dólar,
que provocou alta assustadora destes
dois ativos esta semana, desencadeando
a Operação Turismo da Polícia Federal,
Lore foi taxativo: "O falo de muita gente
especular com ouro e dólar não significa
que a economia esteja distorcida. Deve-
mos entender que a especulação com
estes dois ativos, que correspondem a
cerca de USS 50 milhões, não podem
influir numa economia de USS 400 bi-
lhões."

Black — Apesar da recente blitz nas

principais casas de câmbio da cidade, as
operações no mercado negro voltaram a
ocorrer sem problemas. No {\n.ú da tarde
de ontem, a Casa Behar. situada na es-
quina da Avenida Rio Branco com a
Rua Visconde de Inhaúma, estava ven-
dendo normalmente o dólar por NC/S
12,30, sem exigir passaporte e passagem
aérea, como determina a lei para o caso
de dólar turismo. Ao ser indagado se era
necessária a apresentação de documen-
tos, o balconista respondeu: "Nâo 

preci-
sa de nada. basta subir na sobreloja e
comprar".

A PM Turismo, que fora autuada na
última quarta-feira, estava com a venda
de dólar suspensa no final da tarde, con-
forme informações dos balconistas. F.n-
Irctanto, a aposentada Aparecida Quei-
róz insistia cm comprar USS 1.000,
alegando que ligara de casa no inicio da
tarde c tinha sido informada por um
funcionário da loja que as operações no
paralelo estavam sendo feitas normal-
mente. "Moro em learai, em Niterói.
Peguei o acrobarco âs pressas, c agora
sou informada que não estão vendendo
dólar", reclamou indignada, sem conse-
guir seu objetivo.

A Casa Piano, que cotou a moeda a
NCzS 11,70 para compra c NC/S 12,30
para venda, estava obedecendo âs ordens
do Banco Central e só vendia com apre-
sentação de passaporte e passagem. O
mesmo ocorria na Casa Sultour.

BMC Quem faz um banco com arte
há 50 anos, só pode estar ao lado
do maior evento artístico do pais. ______
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Deputado pede a
saída de Maílson

BRASÍLIA O presidente da Câmara dos Deputados em
exercício, deputado Inocêncio de Oliveira (PFL-CF), recomen-
dou ao presidente úa República cm exercido, Paes de Andrade, a
demissão do ministro da Fa/enda Mailson da Nóbrega. caso ele
confirme a ordem de nâo pagar aos funcionários do Banco do
Brasil os 32*«restantes do aumento de 152°. determinado pela
Justiça. "Fu almocei com o Paes de Andrade c ele me afirmou
que tomara uma providência, cas») Mailson confirme sua decisão
de nâo pagar imediatamente o reajuste concedido em diva-
dio", afirmou Inocêncio.

O deputado declarou a Paes de Andrade que, 
"em seu lugar,

demitiria Mailson no ato, caso ele confirme as noticias de que
nâo pagara na próxima terça-feira, dia 31, o aumento concedi-
do aos funcionários do BB". Assim que assumiu a presidência da
Republxa, cm virtude da viagem do presidente Sarney á Costa
Rica. Paes de Andrade determinou que o presidente do banco.
Mário Berard. incluísse na folha de pagamento de outubro os
32* a restantes.

Ao tomar conhecimento da determinação de Paes de Andra-
de, Mailson teria comunicado a Berard que só pagaria este
aumento depois que o TST julgasse o recurso impetrado pelo
banco. "Sc ficar confirmado que as declarações de Mailson são
verídicas. Paes deve demiti-lo por insubordinação. Se ele tomar
esta decisão, estará prestando um grande serviço ao pais, porque
um ministro que desacata uma ordem do presidente, seja ele
interino ou não, não serve para o Brasil", disse Inocèn-
cio.

O deputado Augusto de Carvalho (PCB-DI). ex-presidente
do sindicato do Banco do Brasil de Brasilia e luncionano licen-
ciado da instituição ocupou a tribuna da Câmara para se soli-
dari/ar com a atitude tomada por Paes de Andrade "Repelimos
as provocações do ministro da Fazenda, que obriga os seus
subordinados do BB a dcscumpnrem a decisão tomada pelo
presidente cm cxcreicio Maílson entrou em rota de colisão com o
presidente da Republica, questionando a sua autoridade para
tomar uma atitude desta natureza", afirmou Augusto.

O líder do PMDB da Câmara, deputado Ihsen Pinheiro,
almoçou ontem cm Brasília com o presidcnetâvel IKsses Ciui-
maràes. Fie não quis declarar se o PMDB apoia ou não a alitu-
de tomada por Paes de Andrade, mas desmentiu as informações
de que Paes teria assumido esta posição a pedido do candidato
do seu partido c que seu pronunciamento nâo passava de uma
atitude clcitorcira do PMDB
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Bucchi acha que futuro governo Petrobrás reduz estoque 

não mudará a política econômica V™*™±% t____S_I ° m^M

IGPM de 40,6%
em outubro é

SÂO PAULO — Por mais díspares
que sejam as propostas apresentadas
pelos candidatos à presidência da Re-
pública, e por mais enérgicas que se-
jam em relação a alguns setores da
sociedade, a prática real a ser desen-
volvida pela equipe econômica que ven-
cer as eleições não trará grandes difercn-
Ças sobre o consenso da sociedade em
controlar a inflação c retomar o processo
de crescimento nacional. Essa garantia
foi dada ontem pelo presidente do Banco
Central, Wadico Bucchi, que manteve
sucessivos encontros com quase todos os
assessores técnicos dos presidenciáveis."So falta discutir o assunto com um dos
assessores, mas cm geral as coisas estão
tranqüilas", afirmou."O discurso dos candidatos e dife-
rente da prática c nem poderia ser de
outra forma", disse Bucchi. "Conver-

sando com as assessorias técnicas dos
candidatos, posso garantir que se tra-
ta apenas de discurso político." O princi-
pai assunto que tem norteado as conver-
sas de Bucchi com a equipes econômicas
dos candidatos è a necessidade dc garan-
tír um Banco Central autônomo no novo
governo, dc forma a lhe conferir a plena
capacidade de execução mondaria do

pais. Por essa razão, Bucchi tem traba-
ihado junto ao Senado Federal para que
o projeto de regulamentação do sistema
financeiro do Congresso ganhe um des-
taque que garanta a votação, ainda nesse
ano. desse tema. Ou seja, Bucchi está tra-
balhando para que o Congresso vote
cm separado a conquista dc autonomia
do BC para aluar na execução da poli-
lica monetária.

Compreensão - O cacife dc
Bucchi para a negociação com os con-
gressitas é alto. Ele é o iunico presidente
de Banco Central que. até hoje, passou
pelo envo dos partidos políticos c pos-
sui mandato indefinido até a votação
da regulamentação. Com a clara com-
precnsão dc que o novo governo terá de
contar com o apoio do Congresso Na-
cional para conseguir trabalhar se pro-

Fernanda Mayrlnk
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Bucchi: apenas discursos

grama econômico. Bucchi está preparam
do um diagnóstico da crise brasileira
para apresentar ao Congresso no pròxi-
mo dia 25.

Bucchi também está com a adequa-
da compreensão dc que o Congresso
Nacional irá representar, daqui para a
frente, uma realidade na correlação dc
forças sobre as decisões nacionais. E
por isso ele irá apresentar as propostas
do Banco Central, primeiro, aos depu-
tados e senadores Depois disso, as pro-
p. sta. serão apresentadas aos dois can-
didatos que passarem para o segun-

do turno das eleições. O diagnóstico do
BC c simples, o problema brasileiro é
dc ordem fiscal. "O 

pais tem todas as
condições dc retomar o seu caminho
dc crescimento, basta organizar um ajus-
te fiscal para equilibrar receita c despe-

sa", afirmou Bucchi.

"Como c onde se deve priorizar os
cortes e organizar aumentos de arre-
cadaçáo, é unia tarefa do novo gover-
no", entende Bucchi. "A decisão é po-
iítica e temos que assessorar
tecnicamente o novo presidente e o Con-

gresso Nacional". De parle do BC, se-

gundo ele, há toda uma série de me-
didas a serem propostas. 

"As empresas
estão capitalizadas, os bancos também
c o único problema c o desajuste fis-
cal." Na opinião de Bucchi, a questão
da divida interna é mais uma conse-

quencia desse desequilíbrio.
Preço — "Por essa razão não há

motivo para pânico cm relação á questão
da divida interna", afirmou Bucch. "O

problema da divida é a velocidade do
seu crescimento, c náo o seu tamanho.
Pagamos um preço caro pela transição
política. Mas com um novo quadro,
com um novo governo cm acordo com
o Congresso, o prêmio pago na forma
dc juros diminuirá nanturalcmcnte c
qualquer presidente que assuma o pais
terá que gerir sua divida interna até
levar o pais para a realização dos ajus-
tes fiscais necessários." Por essa razão,
garantiu Bucchi, náo há por que temer
uma atitude compulsória do governo,
mas a escalada natural do surgimento
das soluções para o problema.

É dentro desse contexto que se colo
ca a questão da autonomia do BC. O
orçamento do próximo ano enviado ao
Congresso proíbe qualquer aumento no
seu tamanho, mas somente transferem
cias de um setor para outro "E para
susportar as pressões é preciso que o BC

ganhe autonomia de atuação", afirmou
Bucchi. Alcançado o ajuste fiscal (com a
venda dc estatais, diminuição dc gastos
ou outras propostas correntes na socic-
dade), o pais poderá voltar a crescer. Ov
recursos para o desenvolvimento, inclusi-
ve, surgirão também naturalmente atra-
vés dc investimentos externos.

A Petrobrás vai reduzir seus estoques
de pclróleo cm USS 100 milhões, equiva
lentes a 1,9 milhão dc barris de óleo cru e
mais outro tanto em óleo dicsel. A em-
presa passará a operar com um estoque
dc 26,4 milhões de barris, volume sufi-
ciente para atender o consumo de IX a 20
dias. sem computar a produção nacional
c os derivados armazenados pelas distri-
buidoras e revendedores. A Petrobrás
passa a operar no limite de segurança
dos estoques.

O departamento comercial da empre-
sa já iniciou as negociações com fornece-
dores para cancelar ou atrasar carrega-
nientos. Até este limite dos estoques náo
há risco de faltar produto, mas o setor
industrial enfrentará problemas opera-
cionais. acarretando paralisações tempo-
ránas dc unidades das refinarias, distúr-
bios compensados pela redução do
dispendio da empresa com as importa-
ções. dc acordo com avaliação dc um
técnico graduado da empresa. O ideal
seria operar com um estoque dc óleo cru
acima de 25 milhões de barris, além dos
derivados.

O óleo cru tem cerca dc 10°. de água.
além dc sal, devendo ficar parado nos
tanques durante tres a quatro dias para
passar por um pnnxsso de decantação,
rcdozindo-sc assim o volume de água
para I*. c o de sal para 500 libras poi
1.000 barril. Somcnic após este processo
de drenagem da água e que o petróleo
pode passar por equipamentos especiais
para a retirada do sal. Caso contrário,
ocorrem problemas durante o processo
dc refino, entupindo os equipamentos.
Com um volume reduzido dc estoques,
haverá momentos cm que algumas um-
dades deverão ser desligadas ate que o
processo dc decantação esteja completa-
do, mas por enquanto nào existe risco dc
faltar produto.

Os técnicos da Petrobrás negam que a
empresa esteja preparando um esquema
dc racionamento pata vigorar em mea-
dos de novembro devido a falta dc di-
nheiro para importar petróleo Segundo
o diretor comercial, Renato Magalhães.

SanrAnna: sem recursos

o racionamento c uma medida drástica
demais para ser tomada pela empresa,
cabendo tal decisão ao governo.

O que se comenta na estatal é que o
crescente déficit dc caixa, superior a USS
800 milhões, deixa a empresa sem recur-
$os para importar petróleo. Para evitar
um racionamento, caberia ao governo
injetar recursos na Petrobrás. através do
Tesouro Nacional ou via aumento dc
preços, conforme reivindicação do presi-
dente da estatal. Carlos Sant"Anna.

Ontem, porém, a reunião da câmara
setorial dos combustives nào resultou cm
nenhuma medida, pn-seguindo na se-
gunda-feira. Um técnico da empresa ar-
gumentou que o setor elétrico tem a
pressão do Banco Mundial condicionam
do a recuperação financeira do setor^à
liberação de financiamentos, o que não
acontece com a Petrobrás. Por isso o
setor elétrico conseguiu do governo au-
mento real das tarifas e a Petrobrás nào.

A evolução dos preços no mês dc
outubro medida pela Fundação Gctúlio
Vargas através do IGPM (índice Geral
de Preços do Mercado) bateu os 40,6%.
Embora tenha sido a maior taxa desde o
seu lançamento, o IGPM subiu pouco
cm relação ao mês anterior, quando acu-
sou a marca de 39,92%. Para os técnicos
da FGV isso significa que o ritmo de alta
continua agudo mas a sua aceleração foi
interrompida. A alta do mês foi pressio-
nada pelo o componente dc preços por
atacado com uma variação de 42,1%;
enquanto índice dc Preços da Constm-
ção chegou,a 38,6% e o índice de Preços
ao Cosumidor ficou em 38,2%.

Na avaliação do chefe do Centro de
Estudos de Preços da FGV. Paulo Sid-
ncy Cota, nos próximos meses o índice
dc Preços por Atacado deverá refletir a
política de reajustes recentemente im-
plantado na economia com a aplicação
dos "redutores" sobre a "inflação ofi-
ciai".

Ao analisar a evolução do índice dc
Preços por Atacado, os técnicos da FGV
concluíram que os bens dc consumo,
com uma taxa dc 43,2%, tiveram uma
alta mais acentuada que os chamados
bens dc produção, com 41,4%. Curiosa-
mente, os subgrupos Alimentação c Ma-
térias-Pnmas, ambos com ponderação
elevada, subiram cm menor ritmo. Ape-
sar disso, os bens dc consumo duráveis
continuram pressionando, chegando a
57% principalmente em função da alta
no preço dos eletrodomésticos. Ainda no
item Atacado, foi grande o impacto pro-
socado pelos produtos industriais. A ju-
ta. por exemplo, subiu 490,26%: sofás e
poltronas 182%. limão 180% e os deter-
gentes 169,48%.

No caso do índice de Preços ao Con-
sumidor. as maiores altas foram observa-
das nos itens Despesas Diversas, com
50%; Educação, Leitura c Recreação,
com 42.52%; seguidos de Transportes,
com 42,50%, alem dc Saúde e Cuidados
Pessoais, com 41%.

FAM AÇOS E METAIS
Comunica aos seus clientes, amigos e
fornecedores nosso PABX.

269-9940

PETROBRÁS
P-TBOU-0 BRA-*_J~0 &X

MINISTÉRIO DAS MlfiAS E ENERGIA
Oovsmo Faósrsl

AUENAÇÀO DO NAVK--TANOU-
"ÁGUA GRANDE"

A FROTA NACIONAL DE PETROLEIROS - FRONAPE co-

munica aos intorossaôos que se encontra à venda, no MW
no Porto do Rio Oo Janeiro, o navw-tanque 

"ÁGUA GRAN-

DE"com \Z. 165 TPB.
2. A» ins-uç-os indispensáveis ao oncarmnhamonto e ao

weenchrnonto das proposu» doverfto sor soiiatadas _ DM-
sâo de Suprimon» da FRONAPE. Rua Carlos Seidl. 1B8,

saia 331 - Caju - Rw de Janoiro. a partir do dia 30.10.89.

3. Fica por este EDITAL estabelecida n data do 29.11.89

para entrega das propostas na Sode da FRONAPE. on-oroço
acima atado. As 13:30 horas, quando se processará a abor-
tura na prosonça dos interessados.
4. O presente EDITAL será publ«ado no Diário Oficial do dia

30 de outubro de 1989.

Rio de Janoiro. 23 de outubro de 1989
José Luiz de OUvwa Rodnguos
Chefe da Divisão de Supomorrto

COORDENADOR DA COMISSÃO DE ALIENAÇÃO

Invilation to tandar lor tht «ita of st»el ítorn
trawler "Cruz dol Sur" on ai-is-where-is
basls, In Montevidéu. Uruguay.
Speclfications: Built in Norway in 1968, class
Lloyds +100A1. Dimensions: Ovorall length
32 6m, beam 7.3m. draft 2.7m, grt 176. Main
ongine Caterpillar 0398 680 CV/1225rpm,
driving CP. Propeller auxiliaries two
Caterpillar 0330C with 56 kva gonorator.
Capacrtles: Fuel 63 cu.m. tresh water 13
cu.m. fish hold 120 cu.m. Accommodation:
18 parsons deck Machinory: Trawl winch.
net drum, notsounder winch navigation,
communicatlon and fishfinding oquipmant.
Bids in U.S. dollart. Sealed bids or bids by
telex to be marked "vessel tender cruz dei
sur" and should be sent to: Food and
Agriculture Organization oi the United
Nations, Oflice of Internai audit, inspection
and management control, Via Delle Terme di
Caracalla, 00100 Rome, Italy, telex 613031
FAO aud I. Payment in local currency can be
considered at the UN rate applicable on the
day the payment is effected. Please note the
Organization reserves the right to reject any or
ali bids recelved. The deadline tor receiving
bids in Rome is Friday 1 December 1989. For
vessel vlewlng contact: FAO Representativo in
Uruguay, P.O. box 1368. Montevideo, telex
Foodagri UY 23025 (Uruguay), tel. 91.7340.

GNPvai analisar reajuste

Os editores dc texto estão mais
sofisticados a cada versão c. de
tantos recursos, se aproximam
dos equipamentos de editora-
çâo eletrônica. Na edição de
outubro da Revista IN FO. tes-
tes com os principais produtos
nacionais e internacionais e
uma análise de sua caractcrísli-
ca mais marcante: a proximi-
dade dos usuários.

No Caderno Especial deste
mês, sobre Telecomunicações,
o novo serviço de tratamento
de mensagens da hmbratel —
STM-400 —, os satélites de
baixa velocidade, o Videotex-
to e a política que vem sendo
adotada para este setor.
Em Tecnologia, o teste da ver-
são 3.0 do Lotus 1-2-3. Depois
de tanto esperar, os usuários
ficam decepcionados com o L

software c constatam que ai-
guns concorrentes apresentam
muito mais recursos.

Uma análise do Informática
89. Como a indústria nacional
revelou sua maturidade na Fei-
ra de Equipamentos c os fatos
políticos que marcaram o Con-
gresso promov ido pela Sucesu.

Entrevista: o secretário espe-
ciai dc informática, Kival Cha-
vcs. explica qual será a meta
do II PLanin.

A Ashton-Tate, gigante ameri-
cana dc software, luta contra
os atrasos na entrega de pro-
dutos c a desconfiança dos
usuários.

E mais: Curto-Circuito. Pes-
quisa, Opinião. Livros, Unix.

BRASÍLIA — Os dirigentes da Pe-
trobrás saíram da reunião úa câmara
setorial, ontem, sem uma resposta ás
reivindicações da estatal para corrigir
uma defasagem de 20% nos preços dos
derivados e acabar com a defasagem
cambial existente nas importações dc

petróleo O subsecretário para prcv0s
públicos da Sccrctana Especial de Abas-
tectmento e Preço* do Ministério da Fa-
/enda. Renault Castro. diwc que os tec-
nicos do governo vão se reunir na
próxima semana com ov representan-
tes do Conselho Nacional de Petróleo
para avaliar as planilhas dc custos apre-
sentadas pela Petrobrás. revendedores c
distribuidores de derivados de petróleo

Na reunião úú câmara scional. não
foi $ò a Petrobrás que reclamou de
custe. dcfasad-S lambem os revende-
dores e distribuidores querem que o
CNP reduza o pra/o de repasse dos re-
cursos referentes aos seniços que pres-
tam. Renault Castro explicou que o re-
pa.s_ dessas margens leva cerca de 30
dias para ser concretiz-do. o que fa/
com que a empreva leve certa de dois
meses para por a mão no dinheiro
Com a inflação nos níveis aluais, os
revendedores c distribuidores alegam que
nao podem arcar com esse prejuízo.

Apesar do Ministério da I a/enda
ainda nào ter definido qual a regra a
ser adotada para o problema dos com-
bustiveis, o subsecretário para preços
públicos disse que nào esta descartada
a hipótese dc reajustes no mesmo m-
vel da inflação e cm menos de 30 dias.

O aumento na data do aniversário, no
entanto, está garantido, Isso significa

que no próximo dia 17. os combustíveis
deverão ser reajustados cm 90°» do IPC

(índice dc Preços ao Consumidor) do

mês de outubro. A defasagem que vier

a ser reconhecida na câmara setorial
será escalonada, conforme explicou Re-
nault de Castro.

O governo reconhece que a situação

da Petrobrás é difícil. O subsecretário

para Preços Públicos do Ministério da
Fazenda disse que a estatal, que havia
sido pega no Ptaiw Verão com problc-
mas de caixa, teve seu déficit agrava-
do A principal dificuldade c a aquisi-
ção de álcool para formação dc estoques
dc segurança Bse solume devena ser de
um bilhão dc litros, mas diante da falta
dc dinheiro, está bem abaixo.

O acordo feito pelo Ministério da
Fazenda com os empresários para evi-
ur a hípcrinflaçào — c que liberou os
reajustes com limite de 90% do IPC —

provocou a paralisação de reajustes reais
(acima da infiaçãoi que vinham sendo
concedidos desde julho Ate o més dc
setembro, a estatal recebeu um aumento
real medio de 3'. Em outubro, a pro-
granuçáo foi suspensa e agora a direção
da Petrobrás quer a vigência do acordo.
Segundo a direção da empresa, a defasa-
gem cambial também vem onerando o
seu caixa A Petrobrás paga cerca de
USS 19 pck> barril do petróleo importa-
do e obtém uma remuneração no mcaa-
do interno entre USS 13 e USS 14

"j Os lr_h_lh_dc*-> da Hundv. de
J Sào Josc dc* (ampov única cm-

prru do país a produzir tubos para
freios, decidiram continuar em grc»c,
r-jciiando nova ooniraproposta da em-

pr-a. Segundo o Nndicito dos Meta-
lurgicos de São José dos Campos, a
empresa havia fies ido sua proposta de
correção salarial para 90*.. mas vol-
tou atras t propôs apenas H5*«.
A paralisação ja dura 17 dias e está
comprometendo a produção dc veicu-

loi pelas montadoras. Segundo José

Luiz (ionçabes. pre.idcntc do sindica-

(o, os trabalhadores estão reivindicai!-
do, entre reposição c aumento real,

120% de acréscimo, porque os salários

na empresa sào. em média, cerca de

. .1* o inferiores aos do mercado.

Cofap manterá
o programa de
investimentos

SAo PAULO — Apesar de estar
com defasagem de preços no mercado ir*-
temo e nas exportações, a Cofap. nâo
alterou o seu plano de investimentos
Mesmo que o próximo governo faça um
forte ajuste, promovendo uma reces-
são na economia cm 1990. a empresa
continuara investindo, acertando a aqui-
sição dc duas novas fábricas até 199.,
segundo informou ontem Renato Ka-
sinskv, sicc-prcsidentc do grupo, mo-
mcnios antes dc fazer um balanço dos
nove primeiros meses de 1989 a 200
analistas dc mercado dc São Paulo, Rio
de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte c
outras capitais

Segundo Kasinski, a empresa deverá
encerrar o ano com investimentos de
USS 53 milhões dc um total dc USS 80
milhões programados e, para o provi-
mo ano, a Cofap planeja investir mais
USS 80 milhões. Esta semana, os dire-
tores visitaram uma empresa no ABC.
que poderá ser adquirida pelo grupo.
Na área externa, a Cofap, dentro do
seu projeto dc expansão, pretende in-
scstir USS 150 milhões para instalar.
até 1992. uma fabrica dc componentes
veiculares.

No balanço apresentado ontem, Ka-
sinski informou que a empresa devera
fechar o ano com um faturamento dc
USS 645 milhões, o que significara um
crescimento real dc 27% a 28% cm re-
lação ao ano passado. Nos nove pn-
meiros meses do ano, o grupo teve uma
receita dc USS 466 milhões, com cres-
cimento real dc 25% em comparação
com igual período dc 1988. O liquido do
período foi dc USS 54 milhões, já des-
contado o Imposto dc Renda Kasinski
dtssc que, mesmo com uma defasagem
cambial de 28%, a Cofap está manten-
do o seu programa dc exportações a 92

paises. que vão lhe dar USS 120 mi-
Ihões. sendo USS 75 milhões de vendas
diretas.
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A Revista Brasileira
de Informática.

A COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA o a BRAÇO S/A vôm tomar públicai«W, ne«B

d_£i« BRAÇO MMOU a Integrar, como principal acionista, o controle acionário da

BRAHMA em docor-ínc,.. de _qUÍ8tÇ-0 de açôcs e do Acordo de Acionistas firmad vçorn

o-ar aos controladores, que continuarão participando da administração da BRAHMA.

A BRAÇO fo?-r-anlzadá pólos atuais s6c,os do Banco de Investlmen os Garanti i S/A e da

-°Paftic,íaçõos S/A - ECAP. por sua vez detentora de 547.937.365 ações ordinárias

^SgS'S&SSmi& 
e indireta desse bloco de ações da BRAHMA corresponde a

N.7S . .OOOoor lote do 1 000 nçòos. valor relendo ao dia 26.10.198b

O Acordo do A_on_ias firmado entre a BRAÇO e os demais sionistas integrantes do

bloco de controle, vincula um total de 45,4478% de ações - qua «rescldo dstrtM*

n ia são titulares a Fundação Assistencial Brahma e o Instituto Brahma do Seguridade

SocaiI pe ta óm o total de 57,7094% do capital votante da BRAHMA - e garante, a

p°o.orônaá parTaquisição, pelos signatários, das ações e participações 9«« «j"a'«u»'*'~

_m__í alienar Assonura ainda, a manutenção sem solução de continuidade, da tradição

HS relacionamento com o mercado, fornecedores, clientes.

A BROAC008porÍS^Hamntia S/A Corretora do Títulos e Valores Mobiliários fará

br_«-tcfeT«dS ssass 5.' __i.sS-.KS
26.10.1989. río 

de Janeiro, 27 do outubro de 1989 _DA__C/.
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA BRACO!5/iA

Danilo Palmer Marcell HermannTolIos

Diretor de Relações com o Mercado

Açúcar volta
à prateleira
segunda-feira

O açúcar está escasso
nos supermercados, mas,
para o alivio dos consumi-
dores, o abastecimento de-
verá ser normalizado a par-
tir da próxima semana. A
previsão é do gerente-ceral
do Freewav. Cleber Camini.
Segundo ele, como os pre-
ços internacionais estavam
vantajosos, houve um cres-
cimento das exportações,
prejudicando o mercado in-
terno. "Mas agora a situa-
ção começa a melhorar",
diz. Ele explica que vende
diariamente 24 toneladas de
açúcar. Mas, nos últimos
dias, o hipermercado estava
sendo abastecido apenas
com a metade desse total.
"E 

para complicar, os clien-
tes compram muitos quilos
de uma só vez com medo de
não encontrar mais de-
pois."

_cAO NOSSA- AÇÔCS SAO
Mic A y. I»n.v. NAS KX4AS M VUOtU

B
O co_>mo 9u» foi porto
da aÃuro do pan.
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IGPM em outubro chega a 40,6%
e é o maior índice desde maio

Petrobrás reduz estoque
para 20 dias de consumo
-l Raimundo Valontlm — 6/1

A evolução dos preços no mês dc
outubro medida pela Fundação Gctúlio
Vargas através do IGPM (índice Geral
de Preços do Mercado) bateu os 40,6%.
Embora tenha sido a maior taxa desde
o seu lançamento, o IGPM subiu pouco
cm relação ao mês anterior, quando
acusou a marca dc 39,92%. Para os
técnicos da FGV isso significa que o
ritmo de alta continua agudo mas a sua
aceleração foi interrompida. A alta do
mês foi pressionada pelo o componente
dc preços por atacado com uma varia-
ção dc 42,1%; enquanto índice dc Pre-
ços da Construção chegou a 38,6% c o
índice dc Preços ao Cosumidor ficou
cm 38,2%.

Na avaliação do chefe do Centro de

Estudos dc Preços da FGV, Paulo Sid-
ney Cota, nos próximos meses o indice
dc Preços por Atacado deverá refletir a
política de reajustes recentemente im-
plantado na economia com a aplicação
dos "redutores" sobre a "inflação ofi-
ciai".

Ao analisar a evolução do índice dc
Preços por Atacado, os técnicos da
FGV concluíram que os bens dc consu-
mo, com uma taxa dc 43,2%, tiveram
uma alta mais acentuada que os chama-
dos bens dc produção, com 41,4%. Cu-
riosamente, os subgrupos Alimentação
c Matcrias-Primas, ambos com ponde-
ração elevada, subiram cm menor rit-
mo. Apesar disso, os bens dc consumo

duráveis continuram pressionando,
chegando a 57% principalmente cm
função da alta no preço dos eletrodo-
mestiços. Ainda no item Atacado, foi

grande o impacto provocado pelos pro-
dutos industriais. A juta, por exemplo,
subiu 490,26%; sofás c poltronas
182%; limão 180% e os detergentes
169,48%.

No caso do índice dc Preços ao
Consumidor, as maiores altas foram
observadas nos itens Despesas Diver-
sas. com 50%; Educação, Leitura c Re-
creação, com 42,52%; seguidos dc
Transportes, com 42,50%, além dc Sau-
de e Cuidados Pessoais, com 41%.

Bucchi diz que futuro governo
não mudará política econômica

SÀO PAULO — Por mais dispares
que sejam as propostas apresentadas pe-
los candidatos à presidência da Repúbli-
ca, c por mais enérgicas que sejam cm
relação a alguns setores da sociedade, a
prática real a ser desenvolvida pela cqui-
pe econômica que vencer as eleições nào
trará grandes diferenças sobre o consen-
so da sociedade em controlar a inflação c
retomar o processo dc crescimento na-
cional. Essa garantia foi dada ontem pe-
lo presidente do Banco Central, Wadico
Bucchi, que manteve sucessivos encon-
tros com quase todos os assessores técni-
cos dos presidenciáveis. 

"Só falta discutir
o assunto com um dos assessores, mas
cm geral as coisas estão tranqüilas", afir-
mou.

"O discurso dos candidatos é diferen-
te da prática e nem podena ser dc outra

forma", disse Bucchi. "Conversando

com as assessorias técnicas dos cândida-
tos. posso garantir que se trata apenas de
discurso politico." O principal assunto
que tem norteado as conversas dc Bucchi
com a equipes econômicas dos cândida-
tos é a necessidade de garantir um Banco
Central autônomo no novo governo, dc
forma a lhe conferir a plena capacidade
dc execução monetária do pais. Por essa
ra*ão. Bucchi tem trabalhado junto ao
Senado Federal para que o projeto de
regulamentação do sistema financeiro do
Congresso ganhe um destaque que ga-
ranta a votação, ainda nesse ano, desse
lema. Ou seja. Bucchi está trabalhando
para que o Congresso vote em separado
a conquista dc autonomia do BC para
atuar na execução da política monetária,

O cacife dc Bucchi para a negociação
com os congressitas é alto. Ele é o único

presidente de Banco Central que, até ho-

je, passou pelo crivo dos partidos politi-
cos e possui mandato indefinido até a
votação da regulamentação. Com a clara
compreensão de que o novo governo terá
dc contar com o apoio do Congresso
Nacional para conseguir trabalhar se
programa econômico, Bucchi está prepa-
rando um diagnóstico da crise brasileira
para apresentar ao Congresso no próxi-
mo dia 25.

"Como e onde se devem priorizar os
cortes c organizar aumentos dc arrecada-
çào é uma tarefa do novo governo",
entende Bucchi "A decisão é política e
temos que assessorar tecnicamente o no-
vo presidente e o Congresso Nacional".

A Petrobrás vai reduzir seus estoques
de petróleo cm USS 100 milhões, cquiva-
lentes a 1,9 milhão de barris de óleo cru e
mais outro tanto em óleo diesel. A em-
presa passará a onerar com um estoque
de 26,4 milhões oc barris, volume sufi-
ciente para atender o consumo de 18 a 20
dias, sem computar a produção nacional
c os derivados armazenados pelas distri-
buídoras e revendedores. A Petrobrás
passa a operar no limite dc segurança
dos estoques.

O departamento comercial da empre-
sa já iniciou as negociações com fornece-
dores para cancelar ou atrasar carrega-
mentos. Até este limite dos estoques nào
há risco de faltar produto, mas o setor
industrial enfrentará problemas onera-
cionais, acarretando paralisações tempo-
rárías dc unidades das refinarias, distúr-
bios compensados pela redução do
dispcndio da empresa com as importa-
ções, de acordo com avaliação dc um
técnico graduado da empresa. O ideal
seria operar com um estoque de óleo cru
acima dc 25 milhões dc barris, além dos
derivados.

O óleo cru tem cerca de 10% de água.
alem dc sal, devendo ficar parado nos
tanques durante ires a quatro dias para
passar por um processo dc decantação,
reduzindo-sc assim o volume de água
para 1% e o dc sal para 500 libras por
1.000 barril. Somente após este processo
de drenagem da água c que o petróleo
pode passar por equipamentos especiais
para a retirada do sal. Caso contrário,
ocorrem problemas durante o processo
dc refino, entupindo os equipamentos.
Com um volume reduzido de estoques.
haverá momentos cm que algumas uni-
dades deverão ser desligadas ale que o
processo de decantação esteja completa-
do. mas por enquanto nào existe risco de
faltar produto

Os técnicos da Petrobrás negam que a
empresa esteja preparando um esquema
de racionamento para vigorar cm mea-
dos de novembro devido à falta dc di-
nheiro para importar petróleo. Segundo
o diretor comercial, Renato Magalhães,

FAM AÇOS E METAIS
Comunica aos seus clientes, amigos e
fornecedores nosso PABX,

269-9940

PETROBRÁS
PfraOUEO B»U___UR0 SA

MINISTÉRIO OAS MINAS E ENEBOlA
Qovtmo F*_*ral

AUENAÇAO DO NAVIO-TANOUE"ÁGUA GRANDE"

A FROTA NACIONAL DE PETROLEIROS - FRONAPE CO-
munica aos intorossaòos quo sa* encontra A v-anda, no osttdo,
no Porto do R» Oe Janeiro, o navto-tanquo *'AGUA GRAN-
DE" com 12.16- TPB.
2. Aa irt-truçOo. irxJispons_v_is ao otxarr«nrwni>r*o 8 ao
pro-nertamen» das propostas -OvorSo sor -otio—Oas a. Diw-
sâo do S-pnmenlo da FRONAPE. Rua Carlos S-tdl, 188,
sala 331 - Caju - Rio do Janeiro, a parir do dia 30.10.89.
3. Fica por este EDITAL _sta_-locic~. a dota de 29.11.89
para entrega das propostas na Sede da FRONAPE. orK_roço
acima atado, As 13:30 horas, quando so processará a ator-
tura na presença dos interessados.
4. O presonto EDITAL será publicado no Dtárto Oficial do dw
30 do outubro de 1989.

Rio do Janoii-, 23 de outubro de 1989
José Luiz do CMivetra Rodrvgoos
Chefe da Dtvtsâo de SopOmorno

COORDENADOR DA COMISSÃO DE ALENAÇAO

•_9___W__H_S_JGÇI

Invitation to tender for the sil. of steel stern
trawler "Cruz dei Sur" on is-is-where-is
basis, in Montevidéu. Uruguay.
Spocilications: Buitt in Norwiy in 1968, class
Lloyds +100A1. Oimensioni: Ovarall lenglh
32.6m, beam 7.3m, draft 2.7m, grt 176. Main
angina Caterpillar 0398 680 CV/1225rpm,
driving CP. Propeller auxiliaria*: two
Caterpillar 0330C with 56 kva generator.
Capacities: Fuel 63 cu.m, fresh water 13
cu.m, fish hold 120 cu.m. Accommodation:
18 persons dock Machinery: Trawl winch,
net drum, netsounder winch navigation,
communication and fishfinding equipment.
Bids in U.S. dollars. Sealed bids or bids by
tolex to be marked "venal tender cru* dei
sur" and should be sent to: Food and
Agricufture Organizatlon of the United
Nations, Office of internai audit, inspection
and management control, Via Delle Terme di
Caracalla, 00100 Rome, lUly, telex 613031
FAO aud I. Payment In local currency can be
considered at the UN rate applicable on tha
day the payment is eflectod. Ptease note the
Organization reserves the right to reject any or
ali bids received. The deadline for receiving
bids in Rome is Friday 1 December 1989. For
vessel vicwmg contact: FAO Representativo In
Uruguay. P.O. box 1368, Montevideo, telex
Foodagri UY 23025 (Uruguay). tel. 91.7340.

Os editores dc texto estão mais
sofisticados a cada versão c, de
tantos recursos, se aproximam
dos equipamentos de editora-
çâo eletrônica. Na edição de
outubro da Revista INFO, tes-
tes com os principais produtos
nacionais e internacionais e
uma analise de sua característí-
ca mais marcante: a proximi-
dade dos usuários.

No Caderno Especial deste
mês, sobre Telecomunicações,
o novo serviço de tratamento
dc mensagens da Embratcl —
STM-400 —, os satélites dc
baixa velocidade, o Vidcotex-
to e a política que vem sendo
adotada para este setor.
Em Tecnologia, o teste da ver-
são 3.0 do Lotus 1-2-3. Depois
de tanto esperar, os usuários
ficam decepcionados com o
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software c constatam que ai-
guris concorrentes apresentam
muito mais recursos.

Uma análise do Informática
89. Como a indústria nacional
revelou sua maturidade na Fei-
ra dc Equipamentos c os fatos
políticos que marcaram o Con-
gresso promovido pela Succsu.

Entrevista: o secretário espe-
ciai de informática, Ktval Cha-
ves, explica qual será a meta
do II PLanin.

A Ashton-Tate, gigante ameri-
cana de software, luta contra
os atrasos na entrega de pro-
dutos e a desconfiança dos
usuários.

E mais: Curto-Circuito, Pes-
quisa. Opinião, Livros, L'nix.

EDITORES DE TEXTO

NOVOS RECURSOS

Nas bancas
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de Informática.
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SánVAhnd: sem recursos

o racionamento é uma medida drástica
demais para ser tomada pela empresa,
cabendo tal decisão ao governo.

O que se comenta na estatal c que o
crescente déficit de caixa, superior a USS
800 milhões, deixa a empresa sem recur-
sos para importar petróleo. Para evitar
um racionamento, caberia ao governo
injetar recursos na Petrobrás, através do
Tesouro Nacional ou via aumento de
preços, conforme reivindicação do presi-
dente da estatal. Carlos SanfAnna.

Ontem, porem, a reunião da câmara
setorial dos combustives nào resultou cm
nenhuma medida, prosseguindo na se-
gunda-feira. Um técnico da empresa ar-
gumentou que o setor elétrico lem a
pressão do Banco Mundial condicionan-
do a recuperação financeira do setor á
liberação dc financiamentos, o que não
acontece com a Petrobrás. Por isso o
setor elétrico conseguiu do governo au-
mento real das tarifas e a Petrobrás não.

CNP vai analisar reajuste
BRASlLtA — Os dirigentes da Pe-

trobrás saíram da reunião da câmara
setorial, ontem, sem uma resposta às
reivindicações da estatal para corrigir
uma defasagem dc -0% nos preços dos
derivados c acabar com a defasagem
cambial existente nas importações de
petróleo O subsecretário para preços
públicos da Secretaria tspccia! dc Afus-
teamento e Preços do Ministério da l a-
zenda. Renault Castro, disse que os ice-
nicos do governo vão se reunir na
próxima semana com os representan-
tes do Conselho Nacional dc Petróleo
para avaliar av planilhas de custos apre-
sentada» pela IVtrobrãs, revendedores c
distribuidores dc derivados dc petróleo.

Na reunião da câmara setorial, não
foi só a Pctrobrà» que reclamou de
custos defasados. Também os revende-
dores c distribuidores querem que o
CNP reduza o prazo de repasse dos re-
cursos referentes aos «ruços que pres-
Um. Renault Castro explicou que o re-
passe dessas margens leva cerca dc 30
dias para ser concretizado, o que faz
com que a empresa leve cerca dc dois
meses para por a mão no dinheiro
Com a inflação nos níveis atuais, os
revendedores c distribuidores alegam que
nao podem arear com esse prejuízo.

Apesar do Ministério da Fazenda
ainda não ter definido qual a regra a
ser adotada para o problema dos com-
busiivcis, o subsecretário para preços
públicos disse que não esta descartada
a hipótese de reajustes no mesmo ni-
vel da inflação c em menos de 30 dias.
O aumento na data do aniversário, no
entanto, está garantido. Isso significa

que no próximo dia 17. os combustíveis
deverão ser reajustados cm 90% do IPC

(índice dc Preços ao Consumidor) do
mes dc outubro. A defasagem que vier
a ser reconhecida na câmara setorial
será escalonada, conforme explicou Re-
nault dc Castro.

O governo reconhece que a situação

da Petrobrás è difícil. O subsecretário
para Preços Públicos do Ministério da
Fazenda disse que a estatal, que havia
sido pega no Plano Verão com proble-
mas de caixa, teve seu déficit agrava-
do. A principal dificuldade é a aquisi-
çâo de álcool para formação de estoques
de segurança Esse volume deveria ser dc
um bilhão dc litros, mas diante da falta
dc dinheiro, está bem abaixo.

acordo feito pelo Ministério da
Fazenda com os empresários para evi-
tar a hipcnnflaçâo — c que liberou os
reajustes com limite de 90% do IPC —

provocou a paraliviçâo de reajustes reais
(acima da inflação) que vinham sendo
concedidos desde julho Ate o mès de
setembro, a estatal recebeu um aumento
real médio dc 3V Em outubro, a pro-
gramaçio foi suspensa e agora a direção
da Petrobrás quer a vigência do acordo.
Segundo a direção da empresa, a defasa-
gem cambial também vem onerando o
seu caixa, A Petrobrás paga cerca de
l SS 19 pelo barril do petróleo importa-
do c obtém uma remuneração no merca-
do interno entre USS 13 c USS 14.

"1 Os trabalhadores da Bundv, de
Sio José dos Campos, única em-

iis.i do pais a produzir tubos para
íriios, decidirani continuar cm greve,
rejeitando nova contraproposta da em-
pn-sa. Segundo o Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sio José dos Campos, a
empresa havia elevado sua proposta dc
corrcçio salarial para 90%. mas vol-
tou atrás c propôs apenas 85*a.
A paralisação já dura 17 dias e está
comprometendo a produção de veicu-
los pelas montadoras. Segundo José
Luiz Gonçalves, presidente do sindica-
to, os trabalhadores estào rehindican-
do, entre reposição c aumento real.

120% de acréscimo, porque os salários
na empresa sào, em media, cerca de
30% inferiores aos do mercado.

Cofap manterá ,
o programa de
investimentos

SAO PAULO — Apesar de estar
com defasagem dc preços no mercado in-
terno e nas exportações, a Cofap, maior
fabricante dc autopeças do pais, não ai-
terou o seu plano de investimentos. Mes-
mo que o próximo governo faça um forte
ajuste, promovendo uma recessão na
economia cm 1990, a empresa continuará
investindo, acertando a aquisição de
duas novas fábricas até 1992, segundo
informou ontem Renato Kasinsky, vice-
presidente do grupo, momentos antes dc
fazer um balanço dos nove primeiros
meses dc 1989 a 200 analistas dc mercado
de Sào Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza,
Belo Horizonte c outras capitais.

Segundo Kasinski, a empresa deverá
encerrar o ano com investimentos dc
USS 53 milhões, dc um total de USS 80
milhões programados, c planeja, para
o próximo ano, investir mais USS 80
milhões. Esta semana, os diretores vi-
sitaram uma empresa no ABC, que po-
derá ser adquirida pelo grupo. Na área
externa, a Cofap, dentro do seu projeto
dc expansão, pretende investir USS 150
milhões para instalar, até 1992, uma
fábrica dc componentes veiculares.

Crescimento — No balanço apre-
sentado ontem, Kasinski informou que a
empresa deverá fechar o ano com um
faturamento dc USS 645 milhões, o que
significará um crescimento real de 27% a
28% em relação ao ano passado. Nos
nove primeiros meses do ano, o grupo
teve uma receita dc USS 466 milhões,
com crescimento real dc 25% cm compa-
ração com igual período de 1988. O li-
quido do período foi de USS 54 mi-
Ihôcs, já descontado o Imposto de Rcn-
da. Kasinski disse que, mesmo com uma
defasagem cambial de 28%. a Cofap está
mantendo o seu programa dc exporta-
ções a 92 paises, que vão lhe dar USS 120
milhões, sendo USS 75 milhões de ven-
das diretas.

A estratégia da Cofap c promover
um equilíbrio dc receita entre os três
segmentos cm que atua. o que signifi-
cará um expressivo crescimento das ex-
portaçòes. Hoje, a exportação repre-
senta 18% da receita, ficando o merca-
do de reposição com 40% a 42% c o
restante com as vendas para as monta-
doras. As montadoras chegaram a re-
presentar 55% do faturamento do gru-
po há cinco anos

O diretor financeiro do grupo, Dio-
genes Oliveira, explicou que mesmo com
uma defasagem de preços (estimada era
37%) no mercado interno, a Cofap con-
tabilizou um bom desempenho graças a
uma série dc medidas tomadas, como a
apresentação dc um mu mais nobre para
amortecedores, melhoria dc produtivida-
de. redução do prazo para recebimento e
um eficiente controle estatístico do pro-
cesso industrial. Albcnco Luiz dos San-
tos. executivo do grupo, citou o caso dc
uma maquina desenvolvida pela própria
Cofap, que gerou um aumento de 600%
na produtividade.

Kasinski disse que até O final deste
ano a empresa deverá definir cm que
pais instalará a fabrica de componen-
tes veiculares na Europa, cujo fatura-
mento estimado será de USS 30 rui-
lhòes ao ano, já que há algumas
alternativas, como Inglaterra. Portugal c
Irlanda O diretor da Cofap não descarta
a possibilidade dc a empresa vir, futura-
mente, a formar joint renhirei com com-
panhias europeus para repasse de teeno-
logia.

Alex Salím

__________ -i^l^

Kasinski: novas fábricas

COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA
BRAÇO S.A.

C0C/MF3S 7.6 022/0001.60
CGDMF 33366980/0001-08

FATO RELEVANTE
A COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA e a BRAÇO S/A vôm tornar público quo. nesta
data a BRAÇO passou a integrar, como principal acionista, o controlo acionário da
BRAHMA. om decorrência do aquisição do ações o do Acordo de Acionistas firmado com
os artigos controladores, que continuarão participando da administração da BRAHMA.
A BRAÇO foi organizada pelos atuais sócios do Banco de Investimentos Garantia S/A e da
Pampo Participações S/A o dotinha corca de 8.89% das ações ordinárias da BR£HMA.
Nesta data a BRAÇO tornou-se titular de mais 38.750.000 açòos ordinárias da BnAHMA o
contratou, condicionada ao disposto no Art, 254. da Lei N° 6404, do 15.12.197b e
Resolução n» 401/77 do Consolho Monetário Nacional, a aquisição da totalidade das
quotas em quo se divide o capital social da SEPA EMPREENDIMENTOS PARTICIPA-
COES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. controladora da Empresa de Consultoria, Administração
e Participações S/A — ECAP, por suo vez detentora de 547.937.365 ações ordinárias
nominativas da BRAHMA. _„.,,.,. _„ ,
O proço de aquisição direta o indireta dosso bloco de ações da BRAHMA corresponde a
NCzS 350.00 por loto do 1.000 ações, valor referido ao dia 26.10.1989.
O Acordo do Acionistas, firmado entre a BRAÇO e os demais acionistas integrantes do
bloco de controlo, vincula um total de 45,4478% de açòos — que acrescido das ações de
quo são titulares a Fundação Asslstencial Brahma o o Instituto Brahma de Seguridade
Social, perfazom o total do 57,7094% do capital votante da BRAHMA — e garante a

preferencia, para aquisição, pólos signatários, das ações e participações quo qualquer deles
deseje alienar. Assegura, ainda, a manutenção sem solução de continuidade, da tradição
administrativa da Brahma, e sou relacionamento com o mercado, fornecedores, clientes,
funcionários e órgãos de classe. ¦_ Lni*.ii. ia,i
A BRAÇO, por intermédio da Garantia S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, tara,
oportunamente, nos termos da Resolução n» 401, do Conselho Monetário Nacional, oferta
pública aos acionistas minoritários da BRAHMA, para assegurar-lhes igualdade de condi-
ções na aquisição das ações, corrigido o preço segundo o Indice de variação diária do
Bônus do Tesouro Nacional estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, a partir de
26.10.1989. , - „

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1989
COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA BRAÇO S/A

Danilo Palmer Marcell Hermann Telles
Diretor do Relações com o Mercado

Açúcar volta
à prateleira
segunda-feira

O açúcar está escasso
nos supermercados, mas,
para o alivio dos consumi-
dores, o abastecimento dc-
verá ser normalizado a par-
tir da próxima semana. A
previsão c do gcrcntc-gcral
do Freeway, Cléber Camini.
Segundo ele, como os pre-
ços internacionais estavam
vantajosos, houve um crês-
cimento das exportações,
prejudicando o mercado in-
terno. "Mas agora a situa-
çào começa a melhorar",
diz. Ele explica que vende
diariamente 24 toneladas de
açúcar. Mas, nos últimos
dias, o hipermercado estava
sendo abastecido apenas
com a metade desse total."E 

para complicar, os clien-
tes compram muitos quilos
de uma só vez com medo de
não encontrar mais de-
pois."
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Ouro e renúncias agitam mercados
As ações das minas de ouro foram as

vedetes do pregão de ontem na bolsa de No*a
Iorque em meio ao temor de que a economia
rriündial esteja ingressando em um ciclo de
crise. Iím situações como esla. os investidores,
por via das dúvidas, voltam sempre ao re-
iügio seguro que é o metal precioso.

Os especialista* atribuem o fechamento em
baixa do índice Dow Jones ao fraco desempe-
nho dos grandes conglomerados americanos
no terceiro trimestre. O Índice caiu 17.01 pon-
los e ficou em 2.596,72 pontos. Foram nego-
ciadas 171 milhões de ações,

As renúncias do ministro da Economia
britânico, Nigcl La**sou. e do principal asses-
sor econômico do governo de Londres, Alan
W.iltcrs. derrubaram a libra esterlina a cota-
ções recordes USS 1,5615 e 2.8970 marcos
alemães. A Bolsa de Valores de Londres segu-
rou o tranco e. no pregão de ontem, o Índice
FTSE para as 100 blue chips caiu 39.8 ponlos,
fechando em 2 0N9.6. A Bolsa de Tóquio caiu

151.20 pontos (0.42%) e o Índice Nikkei lé-
criou em 35.527,29 pontos,

O mercado mais afetado pelas renúncias
foi mesmo o do câmbio. O Banco da Inglatcr-
ra, talvez em uma das primeiras medidas or-
denadas pelo novo ministro, John Major, en-
trou comprando libras. Má um més a moeda
inglesa eslava colada a 3 marcos alemães c
horas antes da renúncia de Lawson era vendi-
da a 2.9(120. Ontem, no fechamento, apesar da
intervenção do Bank of England e do Federal
Reserve americano, a libra havia caldo para
2.X970 marcos alemães. Em Tóquio, o dólar
fechou a 142,75 ienes e I.X532 marco alemão
em um mercado instável marcado por nova
intervenção do Banco Central do Japão

Alem do terremoto político que atingiu o
governo britânico, a informação de que a
União Soviética prepara-se para desvalorizar
o rublo também ajudou a sustentar o mercado
de ouro e as ações das grandes minas na
bolsa nova-iorquina. Entre maio e outubro

Thatcher
causa saída
de ministro

.hino fiasco Jartlim

LONDRES 
— A demissão do minis-

tro da Fazenda aumentou a fen ura
da crise política que o sovemo britânico
unha cozinhando cm togo lento ha ia-
rios meses. Sigel Lawson nào se teria
demitido se Margaret Thatcher dispensas-
seos serviços do seu assessor particular, su
Man Walters, tido como oguru da primei-
ra-ministra cm assuntos econômicos Con-
frontada com o ultimato do ministro.
Thatcher preferiu ficar com o assessor E,
no rescaldo da Tritura, o assessor lambem
se demitiu

Os motivos aparentes da crise pare-
cem muito triviais para abalar 10 anos
de um governo que. até recentemente,
era aclamado dentro e fora do país mais
por cauu de sua política econômica do
que pelos caprichos da primeira-ministra
Mas a \.ud.i de Lawson ffrn razões menos
domésticas do que sugerem as aparências
A exemplo da nuioria dos deputados g&
wrmstas, eleacha que a Grã-Bretanha nào
tem outra saida senão incluir a libra ester-
lina no mecanismo cambi.il de taxas lisas
do Sistema Monetário Europeu ti MS), o
que atrelaria a moeda britânica ao valot
do marco alcmào W alters. ,io contrario, c
francamente antieuropeu cm questões eco-
tiômicas c suas posições sempre espelha-

ram a antipatia de Thatcher pela obriga-
cio de aderir ao li MS — obrigação que ela
mesma assumiu, cm junho, na reunião
de cúpula da Comunidade Econômica
Européia, cm Madri.

Essa controvérsia rola na Grà-Hrc-
tanha desde que a primeira-ministra con-
denou o EMS como uma ameaça à sobe-
rama nacional num discurso que Tez na
Bélgica, no final de SS, Mas a s.uda da
Lawson agrava a crise porque repercute
numa área em que Thatcher é p.trttcular-
mente vulnerável: seu estilo de liderança
Tres meses antes da desastrada dccis.io de
prestigiar um assessor cm detrimento de
um ministro, cia hasta demitido uma d.is
figuras mais respeitadas do seu gabinete, o
então ministro do Exterior. CrcolTrc} Ho-
hc, para dar o lugar a um protegido
político. John Major, que ho/e substi-
tut Lawson no Ministério da fazenda
Cresce entre os conservadores a sensa-
ção de que Thatcher *c isola cada uv
mais num circulo fechado, relegando lide-
ranças naturais do partido a segundo pia-
no. E a presença de Walters a seu lado.
dcsilc maio. era motivo de atrito constante
com o ex-ministro.

Agitra. a crise que se arrastava «>m
fetçõcs de controwrsia sobre política eco-
nõmica tornou-se. de repente, uma crise de
confiança Os partidos de oposição no
Parlamento nào perderam a opt'rt unidade
de sugerir a conxvcaçáo imediata de ciei-
ções, embota Thatcher esteia ainda na me-
tade do seu terceiro mandato A bjncada
do Partido Conservador correu cm apoio a
pnmcira-mtmstia. mas c difícil imaginai
que Thatcher conseguirá exilar deixar o
catgo antes da hora. se nâo conseguir
restabelecer a confiança cm sua política
econômica

deste ano, as ações das minas de ouro valori-
zaram 23%.

Os corretores de Nova Iorque somam
um terceiro fator para explicar a recente valo-
rizaçáo das ações das minas de ouro: a queda
de Wall Street na sexla-feira, 13. e o minitre-
mor que atingiu a mesma bolsa no inicio desta
semana. "O mercado esteve eufórico durante
dois anos e agora começa a ter medo, c o
medo consumia fazer com que os investidores
se refugiem no ouro", comentou um corretor.

O estado da economia americana lambem
não está ajudando muito. Na quinta-feira foi
divulgado que o PIB cresceu 2.5% no terceiro
trimestre do ano, o mesmo índice do trimestre
anterior. Para a minoria que temia um cresci-
mento menor, a noticia foi excelente, mas os
especialistas financeiros estão analisando com
atenção os indicadores econômicos antes de
firmarem uma posição.

Na Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque
(Comex). a onça-troy subiu USS 5.10 ontem.

após ter se valorizado outros USS 3 na qtiin-
ta-feira. No fechamento, a cotação atingiu
USS 380,50, uma valorização de 3,78"u desde
a segunda-feira passada. Na Europa o ouro
também se valorizou, tendo a onça-troy sido
cotada nas bolsas de Londres e Zurique a USS
374.00. quase dez dólares mais do que a cota-
ção de segunda-feira.

"Observamos que o preço do ouro parou
de cair depois de dois anos em baixa c já há
algum tempo estamos alertando nossos clicn-
tes sobre a possibilidade de a economia ameri-
cana estar passando de uni ciclo de expan-
sào para uma recessão", admitiu um operador
da M.ibon Nuget and Co„ em Nova Iorque.

Na perspectiva deste operador, o prc\o do
ouro deverá continuar subindo e aumentar
enire 30% e 40% em 12 meses. Esta alta já se
reflete na Bolsa de Valores: *'Nas últimas
semanas recebi inúmeros telefonemas de in-
vestidores que, normalmente, nào se inte-
ressam pelas ações das minas de ouro "

Londres — Router
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] A primeira-ministra Margaret That-u*^ cher (na foto com Kenneth Baker,
presidente do Partido Conserwdor) en-
frenta a maior crise de seus de/ anos
de psxlcr em meio a pedidos da oposi-
ção trabalhista para que imite o cxminis-
tro da Economia Sigel Lauson e também
renuncie c à queda wrtíginosa da libra
nos mercados cambiais. Indiferente, a pn-
meira-ministra assegurou que manterá
uma política 

"exatamente igu.il". palavras
que ecoaram na declaração do no\o mi-
mstro da Economia. John Major, para
quem 

"a 
prionedade será a inflação".

Major era subsecretário da Fazenda antes
de substituir Lawson, mas nem esta expe-
ncncia trouxe mais tranqüilidade aos mer-
cados financeiros onde são poucos os
que apostam no futuro da libra Motnos
não Saltam aos mais pessimistas a tira-
Bretanha tem um dcticit da balança co-
mercul superior a USS 2,5 bilhões tpro-
poraonaltncntc maior do que o amertea-
no), o indice de inflação entre setembro
do ano passado e o deste ano foi ?.(>*<>
(bem superior a mexlia da Comunidade
Econômica Européia) e as empresas se
ressentem da taxa de juros de 1*°» que

dificultam os inwsttmcntos

Choque de interesses
pode levar secretários
de Menem à renúncia

.Maurício Cardoso
Corrospnndonlo

BUENOS AIRES 0 choque de interesses dentro (Ia
aliança formada pelo governo de Carlos Menem e a nitilti-
nacional Bunge y Bom poderá fazer suas primeiras vitimas.
Trata-se dos secretários da Fazenda, Rodolfo Frigeri, c da
Agricultura, Felipe Sola. cuja demissão dada como certa ontem
poderá ocorrer nos próximos dias. As Secretarias da Fazenda e
da Agricultura fazem parte do organograma do Ministério da
Economia, cujo titular. Nestor Rapanelli, é o principal repre-
sentante da Bunge y Bom no governo. Ingeri e Sola, por sua
vez, sào peronistas politicamente ligados ao presidente do
Partido Juslicialista, Antônio Cafiero,

Os dois secretários entraram em choque com seus superio-
res — alem de Rapanelli, também com o viec-ministro Orlando
Ferreres, outro dos BB hoys do governo - por questões nas
quais a Bunge y Born está diretamente envolvida. No caso de
Frigeri. a briga é cm torno da reforma tributária. O se-
cretário é o autor do projeto do governo enviado ao Congresso,
que coloca a base da arrecadação fiscal sobre o Imposto sobre
Valor Agregado (IVA) uma espécie de ICM com taxa
única de 13% c extensiva a todos os bens e serviços. Jorge
Born. 0 presidente da multinacional argentina, enviou em
seguida ao presidente Carlos Menem uma carta na qual mos-
trava seu desagrado com a formula apresentada por Ingeri e
sugeria um imposto sobre as vendas da ordem de 3"„

DGI As discrcpáncias entre Frigeri. que seria uma
espécie de representante do partido peronista dentro do
ministério, c os homens de Bunge y Born se acentuaram
quando lhe anunciaram a intenção de tirar de seus do-
minios a Direção Geral de Impostos (DGI), a receita federal
local. "Se me tiram a DGI, vou me embora", ameaçou Frigeri
Segundo assessores do secretário, esta manobra permitiria a
grandes grupos empresariais exercer influência sobre o órgão
encarregado de arrecadar impostos. Frigeri apresenta o supera-
*it de USS 90 milhões, conseguido sob sua gestão recente da
[Xil, como principal argumento contra as pretensões de redUt-
zir seus domínios.

No caso de I clipe Sola. outro peronista infiltrado no
gabinete de Bunge y Born. as diferenças se referem ao
preço básico do trigo Sola defende a necessidade de que se
mantenham os avais do Banco Centra! a Junta Sacro-
na! de Grãos para garantir o preço do trigo O Ministério de
Economia, porem, tomou a decisão de suspender esta opera-
ção. Embora Jorge Bom não tenha se manifestado explicita-
mente sobre o tema, deve-se ter em coma que Bunge y Bom e o
maior exportador de cereais da Argentina e um dos princi-
pau interessados na questão

Sola confirmou suas divergências com o ministro a que está
subordinado, mas desmentiu que tenha intenção de renunciais.
Ingeri, no entanto, estaria esperando apenas o regresso do
presidente Carlos Menem. que ontem viajou á Costa Rica. para
apresentar-lhe sua carta de demissão Diplomaticamente, o
ministro Rapanelli disse que queria 

"contar com a sáhosa cola-
boraçào de Fngcrt". mas as maiores pressões para que e!«
continue partiram da* bases do partido peronista Sua retirada
vera um sinal claro de dificuldades dentro d.i aliança Me*
ncm-Bungc y Born que resultou no plano econômico do gover-
no. b significara também uma derrota do partido peronista.
que tem Menem entre seus filiados Os mercados acusaram a
crise e ontem a cotação do dólar chegou a "47 austrais, ujji
aumento de 6,7% num único dm, mais do que o governo espe-
ra de inflação para todo o més

Crescimento econômico em
Cuba caiu no Io trimestre

ÍIWANA -• Um documento do B.m-
co Nacional de Cuba que analisa a eco-
nomia do pais durante o primeiro trimestre
deste ano afirma que se viveu nesse período
um processo de desaceleração da produção,
que se iniciou com um crescimento de 11.3%
cm janeiro c terminou com 0,5% em março

O informe do Banco registra que du-
rante esse trimestre o valor á.i produção da
economia cubana foi de USS 4.2M bilhões,
para um crescimento de 0,5"• cm relação ao
mesmo período do ano passado A instituição
destaca o incremento de 10,6% obtido pela m-
dustna açucareira. principal item da pauta de
exportações do pais. que permitiu atenuar o
decréscimo de 2.4% observado no resto da
economia.

O setor de açúcar representa 25,1% do
PIB total e teve um incremento de mais de
USS 100 milhões em comparação com igual
periodo em 1988. absorvendo a queda que se
produziu em outros setores e sendo responsa-
vel pelo balanço final positivo.

Apesar do decréscimo generalizado na in-
dustna, que é responsável por 65% do valor
da produção mercantil da nação, esse setor
sofreu incremento de USS 30 milhões em fun-
ção da atividade açucareira e também do bom
resultado obtido pela manufatura de eletróm-

cos c fabricação de bebida* c licores, que cm
conjunto representam 49,9% da produção in-
dtjstn.il No setor agropecuário a produção
mercantil registrou uma diminuição de U'SS
37.4 milhões cm relação ao ano anterior. To-
dos tis seus subsetores tisctarn queda. c*pc-
daimente a agricultura nào-canavietra

O informe assinala que persiste a tcndèn-
cia crescente de apresentar um incremento de
quase 40% com respeito ao mesmo período de
19x8, assim como uma dinâmica favorável as
exportações, que provocou uma redução de
34% no déficit comercial com as nações capi-
talistas Com os países socialistas o comporta-
mento do intercâmbio comercial foi igual-
mente favorável devido ao aumento das cx-
purtações. enquanto as importações tiveram
um nível similar ao mesmo período do ano
passado.

Ao refenr-sc à divida externa cubana, o
informe do Banco Nacional de Cuba a quan-
tifíca cm USS r\(>22 bilhões no final de março,
o que representa um aumento de USS 401,9
milhões, dos quais USS 246.1 milhões refe-
rem-sc ao seu crescimento real durante os 12
meses, c os restantes USS 155.8 milhões ao
efeito da variação dos tipos de câmbio das
moedas

Argentina — A Argentina inicia na
próxima semana cm Washington os primeiros
contatos para o refinanciamento dos paga-
mentos de sua divida externa com os banquei-
ros privados internacionais. Lm uma primeira
etapa, o negociador Carlos Carballo ten-
lará renegociar o pagamento de USS 4 bilhões
vencidos. O ministro da Economia, Nestor
Rapanelli. afirmou que se tentará também
obter uma substancial redução na divida e nos
juros.
México — A divida mexicana foi redu-
zida de USS 17 bilhões nos primeiros seis
meses do ano e atualmente já se situa em USS
93 bilhões, assegurou o Ministério da Fazen-
da. A redução se deve ao falo de que 

"em
1989 créditos externos nào foram rcconlraia-
dos e foram realizadas algumas amortiza-
ções no capital", informou Luís I èllez, diretor
de Planejamento Fazendário, O México con-
seguiu, em meados deste ano. um acordo com
os bancos credores para reestruturar USS 53
bilhões de sua divida.
Bolívia — A divida externa boliviana
também diminuiu. Dos USS 4.062 bilhões
contabilizados em dezembro do ano passado,
passou a USS 3,323 bilhões cm setembro. A
redução tem como causa principal a anulação
reciproca de compromissos monetários com a
Argentina. No final de agosto os dois paísesdecidiram eliminar suas respectivas dividas
pela venda de gás boliviano e empréstimos

concedidos pela Argentina a Bolívia em I9S0
c 1.981, O ministro do Planejamento boli*ia-
no. Enrique Garcia Rodriguez, disse tam-
bem que seu pais vai receber entre USS
7(KJ milhões a L'SS 750 milhões por ano,
até 1992 ou 1993.
Costa Rica — O governo costarriqúe-
nho c o comitê de bancos credores che-
garam em principio a um acordo para reduzir
cm cerca de X0% mais da metade da divida do
pais de médio e longo prazos e diminuir subs-
tancialmentc a carga de juros da parte restan-
te. informou ontem o Banco da America
Bancos e governo costarriquenho estão nc-
gociando a compra no mercado secundário de
USS 1.8 bilhão da divida de USS 4 bilhões,
dentro do menu de opções oferecidas pelo
Plano Brady. Os títulos da Costa Rica no
mercado secundário estão sendo negociados a
S0 centavos por dólar. O acordo foi anun-
ciado pelo presidente Oscar Anas quando este
aguardava o presidente americano, Cieorge
Bush. para os festejos do centenário da demo-
cracia no pais.
Japão — O Japão e 24 países lutino-a-
mencanos discutirão no próximo més a divida
externa do continente em um simpósio orga-
nizado pelo banco estatal japonês para expor-
taçào c importação (Eximbank). O encontro,
que focalizará as corporações financeiras e
negócios, terá o co-patrocinio do Banco lute-
ramericano de Desenvolvimento (BID).
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UMA NOVA

INDUST
ACO

0 Governo do listado de Minas Gerais
acaba de lançar o Prtí-Indústria-Programa
de Integração e Diversificação Industrial do
Estado de Minas Gerais -visando a financiar
capital de giro para implantação ou expan-
são de indústrias prioritárias para o desen-
volvimento econômico e social do Estado.

0 Pro'-Indústria financia até 60%
do ICMS que a empresa teria que pagar
sobre as vendas de sua produção própria,
durante o prazo máximo de 5 anos.

Assim, a economia mineira, que já vem
crescendo a taxis quase sempre superiores

às da economia nacional, vai viver um novo
salto, uma verdadeira revolução industrial,

Somente no atual Governo, 2 tH proje-
tos industriais foram decididos, começaram
a ser implantados ou entraram em operação
em Minas, com investimentos de 2,3
bilhões de dólares e geração de 33.235
novos empregos.

Agora, com o Pnf-lndüMria. mais
,3(M projetos industriais deverão ser deci-
didos para Minas, trazendo investimentos
no valor de 2,5 bilhões de dólares e 28.553
novos empregos.

O Governo de Minas oferece, ainda,

aos investidores o mais eficiente, ágil e
experiente sistema de promoção de oportu-
nidades industriais, garantindo completa
assistência aos empresários, desde a elabo-
ração do projeto até a sua entrada em
operação.

_ tudo isto da forma mais transparente.
Sem burocracia, ônus ou perda de tempo.

Participe da nova revolução industrial
mineira. Aqui, sua empresa tem futuro
garantido.

MAS GERAIS
G0VERN0D0 ESTADO



18 ? Io caderno p sábado, 28/10/89 Economia JORNAL DO BRASIL

Cornpany do Rio Sul tem bons

preços mas oferta acaba logo
luri Taiti

A Prateleira de hoje dá unia co-
lher de chá à ala masculina dos
consumidores: uma boa oportuni-
dade de renovar o guarda-roupa c,
por tabela, fazer o gênero cconômi-
co. A pequena loja da Cornpany, no
quarto piso do Rio Sul, c uma ver-
dadeira ilha de preços atraentes.
Uma calça semi-bag de tecido é
vendida a NC/S 84,00, enquanto
um top sider de lona sai a NCzS
60.00. Vale o aviso: essa liquidação
deve acabar hoje. São poucas as
chances dos bons preços continua-
rem em oferta na próxima semana.

Na inflação do vestuário, as rou-
pas e sapatos masculinos certamen-
le vem contribuindo bastante.
Atualmente, uma boa calça custa,
cm média, NCzS 300.00, em buli-
quês c ale magazines. Nessa loja da
Cornpany. no entanto, encontram-
se calças listradas (a/ul c branco),

tipo carpinteiro, a NCzS 90.00,
Quem pensa em viajar para o oulo-
no inverno europeu, uma boa dica é
acalçadcvcIudoaNCz$138,OO.Já
para os que curtirão o horário de
verão, as sungas de lycra (listradas c
lissas) estão por NCzS 24.00. c os
bermudões de praia saem por NCzS
53.00. As camisetas de malha de
manga comprida estão com seus
preços oscilando entre NCzS 80,00
c NCzS 102.00. As bermudas de
algodão e veludo estão entre NC/S
53.00 c NC/S 80,00. Os sapatos bai-
xos de camurça esta por NC/S
89,00, e pelo mesmo preço pode-se
comprar um tênis top sider de ca-
nuirça. Uma bota de camurça está
custando NC/S 114.00.

Mas nâo são apenas os homens
que podem incrementar 0 guarda-
roupa. Para as mulheres, a Com-
pany oferece preços atrativos, como
o de um vestido de malha liso por

NCzS 170,00. Os acessórios não fi-
cam de fora dessa liquidação. Um
brinco, por exemplo, está na faixa
de NC/S 16.00; um colar tem seus

preços variando entre NC/S 25,00 c
NC/S 30.00, e por NC/S 35.00 po-
dc-sc comprar um lenço. Um estojo
de lata para lápis custa NC/S 20,00.
Os chaveiros variam, de acordo
com o modelo, entre NC/S 4.00 c
NC/S 9,00. Um bichinho de pano.
como a tartaruga, por exemplo, está
a NCzS 37,00.

Para a garotada, há uma lista de
roupas com bom preço. Uma calça
jeans rasgada oscila entre NCzS
87.00 c NCzS 109.00. Um vestido de
algodão custa NCzS 90.00. c uma
jaqueta de veludo, NCzS 100,00
(pode ser usada também pelas mu-
iheres como uma jaqueta curta). O
moleton também está nessa onda de
preços apetitosos. Uma calça custa
NCzS 62.00 c um casaco, NC/S
94.00.

Reformar a casa pode ser barato
Nu hora de pintar. Artesão deve ser
a Solar é n que _^^ hábil no comprar
dá a melhor mão \\ //~^\ equipamento

Para 
quem quer pintar o sete, a

Prateleira sai dai um3 mão/i-
nha. O material básico para qualquer
tipo de pintura de uma casa ou aparta-
mento é composto por nove itens, que
vão desde tinta para parede ate espatu-
Ia para tapar os buracos, lí das três
maiores cadeias de lojas de tintas, a
que apresentou melhor preço foi a So-
lar.

Um balde de IX litros, de qualquer
cor. para a pintura de parede, da
marca Ipiranga, por exemplo, tem seu
melhor preço na Rei das Tintas: NC/S
258,00. Na Solar e na Pollar. o mesmo
balde está por NOS 300.00, Para a
pintura das janelas, portas e rodapés, a
tinta acetinada da Ipiranga, com 3,6
litros, está com a melhor oferta na So-
lar. por NOS 110.00. O balde de 18
kilos de massa para tapar buracos,
também da Ipiranga, está por NC/S
30.00 na Solar, enquanto que a massa
da Coral, na Rei das Tintas, está
por 32,00 e, na Polar, a de fabricação
própria custa NC/S 80.00.

Outros prinlutos indispensáveis pa-
ra a reforma do apartamento são a lixa
d'agua, que na Solar sai pt>r M /$ 0,60
a unidade. Ü rolo de lã para pintar
parede tem o preço mais baixo na
Solar: NC/S 44.00. Já o rolo de espuma
para janelas, portas c rodapés, está cm
oferta na Rei das Tintas por NC/S
8,00. O solvente aguarrás de 1 litro
sai por NC/S 8.50 na Pollar. A bandeja
para mistuiar a tinta lem o menor
preço na Pollar: NC/S 12,00. E a es-
pãlula mais barata é da Solar, por
NCzS 12,00. Lm lembrete para os pm-
tores de mão cheia: chorar por descon-
tos não custa nada.
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auem 
nunca teve vontade de

construir por conta própria um
armário, uma prateleira ou ate um car-
nnho para crianças1* Claro que para
fa/cr qualquer trabalho manual c ne-
cessário uma certa habilidade, mas.
com ferramentas apropriadas, c até
possível matar a vontade _ para quem
esta pretendendo nâo recorrer is lojas
de moveis ou dispensar o marceneiro,
Prateleira pesquisou o preço de vàncn
modelos de ferramentas elétricas.

Um conjunto de serra tico-tico —

para cortes detalhados na madeira —
da Ikiseh está por NC/S 4'ÜO.OG. na
Sears, enquanto que na Hermes Mace-
do o mesmo conjunto sai por NC/S
690,00 e na McsMa. por NC/S 818.00.
todo» com pagamento à vista. A serra
tico-tico da linha Black & Dakcr esta
custando NC/S 610,00, na Mesbla. e
NC/S 833,00, na Sears

A serra circular, que fa/ corte longi-
tudinal. da Bosch, tem o melhor preço
na Hermes Macedo: NC/S 840,00 Na
Sears, a me ma serra esta custando
NC/S I 155.00 e na Mesbla o seu preço
é de Nc/S 1.250.00, Para quem quer
furar paredes, para colocar quadros ou
prateleiras, ou madeira, a furadcita de
impacto da Bosch, com duas veloctda-
des, está cm oferta na Scan por Nc/5
539,00 e na Hermes Macedo por Ne/S
590.(iO. E para quern quer se cquirvar
com todos os apetrcehos de um artesão
de categoria, não jsode faltar a multi-
bancada, que tem o melhor preço na
Sears; NCzS570,00 (ITi

Preços das ferramentas

c_ Hgrragg Mo-bt- S—rm
Con) serra tico-tico 240 w (Bosch) 6g0 00 818.00 490 00

Serra circular 000 w (Bosch) 640,00 1 260,00 1 155.00

Con) furndoira de impacto c/ duas vol 350 w (Bosch) 590.00 539 00

Furadeira do impacto (Black _ Docker) 450,00 —

Kit serra tico-tico (Black & Deckor) 61Q.CO 833 00

Multibancada Black e Decker 570.00

Ofertas do dia (NCz$) 
Produtos Mellsor Local !'..,,¦..

BWWO nvtolo
Arroí pmaboli/ado 5«q 1?,4f> Rainha ia.00
Feliflo prato UpO 3,-0 Carraloui 6,00
Açúcar llnino 1 t>q ? Btl Sonda» 3,?0
Crtim«s do imiti NubIIiV 3.60 Oucu ft-SO
Leltg condoruBdo NostliS 395 Sondas 1 40
Cal» PilQo 800o 0,90 Cttirulour 10.B0
Farinha do trigo D Berna 1.50 Sentlas/Carrl/ZS ?.6S
Conlraliit/iiicalraKü 12,79 Sonda» 15,90
Pâ/»Cérn Kg BI? Sondas 9 110

CarriB taça Ctnaio krj 12,00 Carratour 13.B0
Frango congelado Kg 3 70 Sondns/Çiirnluiir 4 90
noguallaolumn» polo. ?S5p 559 Carralour 11.00
Oteo do tola Comia JSO Carrolour/l Aimir 3 30

Qlood» toialui ?.6Q Oiaco 3.45
Iogurte Danono 8 tarai. 6 70 S<-ndas 10 95
islm^au SOOg *,2V Zona Üul 6,00
Oolatina Royat BSo \M Carrolour 3 39
Malonota Oourmot MQa 2.33 Omio 3.60
Matonono Maiimann % SOOg 600 Zona Sul 9 ?•>
M Çlayoom Cr»mo»u SOOg ?,70 ^nna Sul • 3.66
Manuipa Mimo ?OOg ?Vi /o"a S.il 3 90

Aram» Oliva Bona AIU SOOmi 000 Sonda» 11,00
C*rv»|â comum feOOmt i ?8 CHlCO/Zw 8ul 140
naltigatamo litro 1 -ti.' O.aco ? üc.
Shampoo Cok)f»ma SQOml A *? D um fi.QQ
SabAo m P<s Omo DOOq .1.70 Zona Sul i> «a

Ootorgoni» Umpoj SOOmi IM Dittn ? 70

Borobrit I pacota 0.60 Carrulour 1,10
«Uhon«i« Lu. Suav 90q CW Disto 0 90

C aaniai Coigato l.-MI p ga i.ftj Disco 3,iQ
| Aqua Samt C.*obo litro ? .«1 Ouço 3 ?Q

No Disco 10

produtos suem
mais em conta

A disputa pelo pnmcíro lugar na
Prateleira torna-se mais acirrada a ca-
da semana. E, desta se/, o campeão é o
Disco (filial do Largo do Machado),
com 10 produtos com preços mais hai-
nos que os da concorrência Mas, logo
depois, com diferença de apenas um
ponto, está o Carrcíour (Av das Ame-
risas. 5150). lim terceiro lupr no ran-
king. com oito produtos a preços con-
vidativos para o* consumidores que
Ia/cm suas compras hoje. aparece a
Sendas (Rua Josc Linhares, 245 — Le-
hlon).

O supermercado Zona Sul da Ciá-
vca i Rua Rodrigo Otávio, 269) estã cm
quarto lugar, com sete produtos a pre-
ços atraentes. O Rainha de Inhaúma
(Estrada Velha da Pavuna. 2.212) e as
Lojas Americanas de Laranjeiras tem
apenas um produto com o melhor pre-
ço Os supermercados Rio da Estrada
Velha da Pavuna. 4 618. c o CB do Le-
hlon (Rua Bartolomeu Mitrc, 705) não
eniraram na lista dos vencedores da
Pritrlciri

As diferenças de preços conseguem
despertar o interesse dos consumido-
res Ouem compra um quilo de farinha
de tnp Dona iknta por NC/S 3.16 no
CB nao imagina que com o dinheiro de
um pacote poderia comprar dois quilos
c amda receber troco, Isto porque o
Carrcíour oferece um pacote desta ia-
linha por NC/S 1.50. (Cristina Palmei-
ra)

P. FHo

Gradiente DS 30 RC e. cont 4 191

Gradiente OS 66 RC c/cont 5 336

Gradiente Starlet MS —

CCE SyBlom SS 600 CD 3 814

Panasonic Syston SS 6 200

Phihps Intogrado F 1120 1 995

Sony Systom PS Lx 25p 3 309

Philco Hitachi PRDT 300 2 715

Philips 1651 FB 203 —

CD Gradionto CDP 380 RC 3 150

CD Sony PP M 35

CD CCE Lx 1 585

Irl.¦-!(•. ,

4 544

5636

2 241

295

4 234

3056

540

3 233

3 258

1 600

Ar:.fii 1

3 383

3 529
1960

939

744

Guracri

3600
4500

700

480
3800

950

400
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Rua Wusuaiata k> Çantio aa CHlatSa

Aparelho de
som ainda é
um sonho caro

L'm aparelho de som novo é o so-
nho de muita gente Para realizá-lo,
contudo, o consumidor deve preparar
hem sua carteira ou se armar de um
Nim talão de cheques, os preços dispa-
raram

A Prateleira desta semana dá um
roteiro com os preços cobrados por ai-
gumas lojas do ramo. Um cquqvamcn-
to dos mais sofisticados — o Gradiente
DS r*. com controle remoto c memória
para emissoras de radio — custa NC/S

56*6.00 na Tcle-Rio Mas se o consu-
mídor andar um pouco mais ele encon-
ira o mesmo aparelho por NC/S
4 500.00 — uma diferença de NC/S

136. o suficiente para comprar dois
ridios-grav adores fvortãteis. l"m mo-
dclo mais simples, como o Philips 1"
1120. que custa NC/S 1 995.00 no Pon-
to Frio, sai por NC/S 1.960.00 na Ara-
puã

Quem prefere a pureza do som do
Disc-Laser tem a opção do modelo
tiradiente CDP 380, que custa NC/S

950,00 (o menor preço entre os pes-
quisados) A outra alternativa c o equi-
pamento da CCE, que. alem do ti>ca-
discos, do gravador c do radio, possui
também um Disc-Lascr. Para levar es-
te aparelho, o consumidor precisa pa-
gar NC/S 3.3S.t.lXI na Arapuã.

Nordeste planta .
frutas híbridas
para exportação

Vera Ogando

PETROLINA, PE — FàrnOSO pela:,
suas frutas c hortaliças saborosas p
precoces, o Vale do São Francisco -!¦
enlre os estados de Pernambuco e Ba;
hia — sai na frente no pais para atenr
der a uma exigência de consumo do*;
mercados americano c europeu: está
investindo na produção de frutas sem
sementes. Pelo extenso solo irrigado
da região do sub médio do rio São
Francisco, começam a se espalhar plan-
tios experimentais de uvas, pinha, me-
lancias e limão híbridos (sem caro-
ço). como forma de superar as exporta-
çôes de frutas dos dois maiores produ-
tores brasileiros: São Paulo e Rio
Cirande do Sul.

Os experimentos com frutas sem se-
mentes estão sendo feitos pela Empre-
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-
na (Embrapa), de Pernambuco, e por
grandes empresas privadas instaladas
na região. A uva e a melancia, por
exemplo, estão sendo cultivadas em
pequena escala pela Desenvolvimento
Agrícola do Nordeste (DAN) — empre-
sa formada pelos grupos American Ex;
press e Amira (RJ) — c pela Frutinor,
do grupo baiano OAS. A pinha está
sendo plantada pelo (impo Milano —
um dos maiores exportadores de vi-
nhos na região — e o limão, como as
outras três culturas, está sendo lesta-
do pela Embrapa."Os 

países importadores não estão
mais comprando frutas, sobretudo
uvas. com sementes c o Brasil precisü
entrar nessa para conquistar o merca-
do", afirmou o engenheiro agrônomo
João Albuquerque, responsável pelas
pesquisas de uvas sem sementes desen-
volvidas pela Embrapa—PE, Foram
trazidos pela estatal, de outros paíse*.
- principalmente Estados Unidos —,

3S variedades de uvas sem semente.
para fa/cr experimentos, mas a produ-
tis idade alcançada até o momento il
baixa: 15 toneladas hectare. O rendi-
mento das variedades comuns sem se-
mentes (Piratininga, Itália), no vale.
chega ate a 30 toneladas 'hectare.

Aãto custo — Para desenvolver a
tecnologia para plantio de frutas sen.
sementes, as empresas estão investindc
alto. A estaca de uva. por exemplo,
cuja reprodução é feita por enxertioj
custa USS 0,50 por unidade O custo da
melancia — que se reproduz através do
cruzamento com duas variedades hi{
bridas — é de USS 600 por quilo 

"Cj

pior de tudo é que. para fazer novu
plantio, tem que se comprar nova» se-
mentes c enxertos", diz Luis Cario--
Freire, diretor de produção da Fruti-
nor. A pinha. que. a exemplo da uva, se
multiplica por enxertia. custa USS 0.3C
por estaca. Tudo está sendo importadti
dos Estados Unidos e da Europa.

Até o momento, a uva c a melancia
são as que tém alcançado melhore";
resultados nos testes feitos pelas emi
previs A variedade de uva Thompso>\
SeedJess, da Califórnia, que ocupa hoj-i
60% do mercado internacional, já atiD,
giu até 16 toneladas hectare nos expc«
rimentos da Embrapa. "Mas temos que
continuar pesquisando para atingirmos!
no mínimo 22 toneladas hectare. par-'i
ser rentável economicamente", diz Luí 3
Freire. "Temos condições de chegar
30 toneladas hectare, ate porque os tes-
tes foram iniciados há pouco mais de
seis meses", acrescenta João Albuquer-
que. Outras variedades estão sendo tes-.
tadas — a feal, de Portugal, a perlct,
redi seedless e fhme seedless, todas da
Califórnia --, mas com menos rendi-
mento: 10 toneladas hectare, "Temos

que insistir porque, se o Brasil quiser
continuar exportando uvas. lem que
produzi-las assim, para entrar no mer-
cudo". acrescenta Freire. O Brasil terá
que disputar lugar com o Chile, hoje o
maior produtor de frutas sem sementes
no mundo.

Q_M.S Companhia Energé aca
de Minas Gerais

V^MINASGERAS
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Apesar da conlurtjacla aluoçáo econômica do Pais, a Comig mostrou um lucro liquido do NCrf 87S.GCO mil ato o
mos ds setembro, ou s«|a, NCzS 1.77 por loto do iml açoos O rosullado operacional Ia pt»livo, NCzS 1 077 J76
mil, ainda que projuoScado pola contonçao tanlana havida no 1 • somoslre.
O aumento total das tanlas do período alcançou 3*8,4%, conlra 524.0S. de vanaçâo no IPC o 525,4% du variaçüo
nolGP.
O mercado Cemtg nos 9 primeiros meses de 1989 tol de 20,810 GVsti, dos ouais 15005 GVWi (72%) na classe m-
dustrial. Houve um acréscimo do 4,3% om rotação á energia vendida om igual poriodo do 1988 A Comig alcançou
a marca de 3.044 mil consumidores om setembro do 1989.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 1989
(Vabrti aiprasui mmIDurai tt< enrodot raro»)

ATIVO PASSIVO

CORREÇÃO INTEGRAL CORREÇÃO INTEGRAL
E LEGISLAÇÃO E LEGISLAÇÃO
SOCIETÁRIA SOCIETÁRIA

CIRCULANTE CIRCULANTE
Disponibilidades 347.576 fornecedores 265 666
Créditos,Valores e Bens Realizáveis Folha de Pagamento 51.104

Consumidores e revendedores 333 901 Encargos de Dividas 76 806
Devedores Diversos 236788 Tributos e Contribuições Sociais 109.217
Outras 64735 Distribuição de Lucros 27.041

983.000 Ernuréstirnos e Financiamenlos 801483
Obrigações Estimadas 301.043
Outras 90 325

1.722.685

REAUZAVEL A LONGO PRAZO EXIGlVEL A LONGO PRAZO
Créditos, Valores e Bens Realizáveis 32 ! Empréstimos e Financiamentos 3.046.632

Títulos e Valores Mobiliários 1.152 Obrigoçucs Especiais 1.209.158
Cauções e Depósitos Vinculados OIT Outras 342523 

•l4.598.3i3

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido

TOTAL DO ATIVO

92.288
9.733.249
1.093.563

10.919 100

11.903.284

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Lucras Acumulados

TOTAL 00 PASSIVO

494.700
2.944.956

251.375
1.891.255
5.5B2.2B6

11.903 284
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DEMOMITRAÇAO DO RESULTADO EM M DE SETEMIR0
(Vtfana npnitoi trr, niiurti co cniride» ntnro.l

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
DESPESA OPERACIONAL
RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA
GANHOS ÜQUCOS NOS (TENS MONETÁRIOS

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NAO OPERACIONAL

ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS
Coneçáo Monetária do Balanço
Variações Monel Vinculai.-
ao Ativo Permanente

LUCRO ÜQUC0 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

PROVISÃO PARA 0 IMPOSTO OE RENDA
LUCRO l lüUHX) DO EXERCÍCIO
LUCRO ÜQUIDO POR MIL AÇ0ES
PATRIMÔNIO ÜQUID0 POR MIL AÇÕES
(") EM MOEDA 0E 30 DE SETEMBRO DE 1989

LEGISLAÇÃO
SOCIETÁRIA

IÍÍ9~

1 142 175
(904 350)
117706

355 531

COrlítlÇAO
INTEGRAL

3 958

4.908873

(4 030 359)
878514

1.238 ÓÕ3

2 486 732
(I 879 605)

201 467
268.762

1.077.376

9 904

150 723
150 723

1.238 003

num
2 304 792

(1 488 441)
(179 663)
301 980

938.668

(37.476)

9 100)
Troei

(362.343)
-_jZ_6fiÕ
TcTsiT?
NCzS 11.28

(362 343)
__JJi__5Q

NCzí 11.ZB

ê9Tü55

(57 094)
«4 596"HCzSTÍS

NCzS 9,27

Marco Antônio Clcmenlino
Dirator de Finanças •
Relações com o Mercado

Benedito Maria de M Chaves
Diretor de Praduçárj|e
Transmissão

José Arnaldo R. de Oliveira
Diretor de Suprimento de
Material (Interinamente)

Luiz Ricardo Goulart
Presidente

Perause da Silva Cardoso
Diretor de Distribuiçto

Dirceu Couttnho
Diretor de Pesquisas e

Desenvolvimento Energético

Edson Marçal
Superínt. Controle Contábil

t abiano Alves CossiCh
Diretor de Projetos e
Consuuções

José ho Gomes do Oliveira
Diretor de Gestio
Empiesanal

lladr Teixeira
Contador - CRC-MG-30.459

CPF-110.677.056-00

sjnyma
PnEPEITURA
DA CIOADE
DO RIO DE JANEIRO

EDITAL
EMBARCAÇÕES ABANDONADAS

NA MARINA DA GLÓRIA

A RIOTUR — EMPRESA DE TURISMO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A. con-
voca as pessoas abaixo relacionadas para, no
pra/o máximo de 30 (trinta) dias. comparece-
rem à MARINA DA GLORIA a fim de retirarem
as embarcações de sua propriedade, após pa-
garem os débitos apurados, sob pena das mes-
mas serem vendidas em hasta pública, para
ressarcimento das importâncias devidas.
NOME EMBARCAÇÃO
FREDERICO FI0RI ROCHA SOUZA PINCEL TW0
EDGARD00MARTAR0C0 QUELA
RICHARD D0SS MILLSAP SABRE
LUIZ HENRIQUE DE CÂMARA CAMILLO LITEN
RICARDO BES0UR0 CINTRA BAH
CARLOS AUGUSTO CALL0U CALL0U
PAULO DE CASTRO NOGUEIRA INNA
LEONARDO SOARES DA ROCHA NECT0N
SIDNEY M0RGAD0 NASCIMENTO VALNITA
VICT0R FERNANDO PARAMES MISS MERCURY
ARNALDOBUARQUEGUSMÃO BUARQUE
OSMAR ROSA MATOS MISSLENE
HENRIQUE LEMOS PEKIGU
SILVIO JOSÉ VIEIRA MACHADO MARCHADO
GUSTAVO MALTA GUIMARÃES G. H0PA
PHILIP DANIEL T0LEDAN0 T0LEDAN0
PAULO RIBEIRO CORDEIRO KUNATAY

Wmtmm
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Companhia Energética
de Minas Gerais

Leilão de Venda de 19.200.000.000 de «Ações Preferenciais ao
portador de emissão da Companhia Energética de Minas Ge-
rais - CEMIG, pertencentes ao Governo do Estado de Minas
Gerais.

As Instituições Financeiras signatárias deste edital, as ofortan-
tes, por ordem e conta do vendedor, Governo do Estado de Mi-
nas Gerais, vêm a público informar que realizarão oferta de venda
de ações, observadas as condições constantes deste edital.

1 - Do Leilão na BOVMESB

1.1 - Serão leiloadas 19.200.000.000 de ações preferenciais ao
portador, de emissão da Companhia Energética de Minas Ge-
rais - CEMIG de propriedade do Governo do Estado de Minas
Gerais, livres o desembaraçadas de quaisquer ônus, que repre-
sentam, em seu total, 6,9% do capital preferencial e 3,9% do
capital total da empresa.

1.2 - Essas ações serão leiloadas ao preço base inicial equiva-
lente a 80% da média ponderada das cotações médias obser-
vadas na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, nos trôs pregões
anteriores à data da primeira publicação do Edital do leilão cor-
respondendo portanto a NCzS 3,01 por lote de mil ações.

1.3 - A presente operação será efetuada através de leilão a
realizar-se no recinto da Bolsa de Valores Minas * Espirito
Santo - Brasilia no dia 31/10 às 13:00 horas e sua liquidação
física e financeira dar se-a de acordo com as normas dessa bolsa.

1.4 - Será permitida a livre interferência na operação de ou-
tros interessados em vender ações, que deverão entregar suas
ofertas ao gerente do pregão atô às 12:00 horas do dia da ope-
ração.

1.5 - As ofertantes serão representadas no recinto de negocia-
ção pela CREDIREAL S/A Corretora de Câmbio o Valores.

1.6 - Os investidores interessados em comprar ações nos ter-
mos da presente oferta poderão efetuar essa operação através
de Sociedades Corretoras de sua livre escolha.

1.7 - Caso haja sobra do loto ofertado, a quantidade efetiva-
mente vendida será rateada em partes iguais pelas ofertantes.

1.8 - «As Sociedcides Corretoras que representarem clientes com-
pradores, além das corretagens vigentes pagas pelos mesmos,
receberão diretan>ente do Vendedor Comissão de Colocação do
4% incidente sobre o preço-base de NC/S 3,01 por lote de
1.000 ações, mais um prêmio escalonado incidente sobro a di-
ferença entre o preço médio obtido no leilão e o preço base,
obedecendo as alternativas na tabela abaixo:

1.10 - A Comissão de Coordenação será de 1,5% sobre o mon-
tante da operação, isto é, sobre o resultado da multiplicação
do proço base das ações conforme item 1.2 pela quantidade
de ações expressa no item 1.1.

- Características das Ações

2.1 - Direitos Estatutários

As ações preferenciais, nominativas ou ao portador, têm direito
a um dividendo minimo de 10% ao ano calculado sobro o valor
nominal. Todas as ações de propriedade de acionistas particu-
lares têm uma garantia subsidiária do Estado de Minas Gerais
de 6% ao ano, de acordo com o Artigo 9 da Lei número 328,
de 14 de dezembro de 1951, o Artigo 1 da Lei número 8.796 de
29 de abril de 1985.

2.2 - Direito das Ações

As ações objeto deste Leilão farão jus a dividendos integrais dis-
tribuídos a partir do 2? semestre e a todos os direitos que fo-
rem distribuídos a partir da aquisição das mesmas.

- Informações sobro a Empresa

3.1 - Erxiereço: Av. Barbacena. 1.200 - Ed. Júlio Soares - Santo
Agostinho - Belo Horizonte - Minas Gerais.

3.2 - A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG é uma
concessionária de Serviço Público de energia elétrica.

3 3 • O Capital Social em 30 de junho de 1989 era do
NCzS 494.700.000 (Quatrocentos o noventa o quatro milhões o
setocontos mil cruzados ncvor.ldrvxfcjoem 216.238.00Q000 ações
ordinárias e 278.462.000.000 ações preferenciais.

Quantidade n? do
Mos _ DBS M___09 ___"•'_ MáfilTH? Ní_.?í_____ Noflócips
JAN 3.85 4,68 SS)' 241.510.200 1.784
rxv 3.90 4.46 4.00 66 470 600 463

0,25 0.55 2,10 226.104.400 533
•GE 4,30 4.02 6.00 245.138 700 852

MAR GE 5,45 5,66 6.09 93,719.300 370
-D 0.29 0.M1 0.71 C8.033.900 206
-G- 5.50 6.84 8.06 143.819 600 1.194

ABR 6.50 8,29 10,60 199 436 200 1.589
MAI 8.60 9.46 11,00 135.146 200 633

EE 0.84 0.99 1.10 553.571.100 929
JUN EE 0.86 0.90 0,35 99 309.700 199

0,65 0.78 0,91 877.742.000 1.200
JUL 0.70 1,46 1.97 2674.603.100 2.553
AGO 1.69 2.33 2,90 2 223.452 500 2 625
SET 2.24 2,67 3,02 606.979 100 1 132

_,S7 3.21 3.50 1141.194 800 1213
OUT 02.10.89 2,80 2.89 2.'* 83 023 400 115

03/108. 2.83 2,89 3,00 40 214.300 57
01/10/89 2.82 2.90 3.00 113 239100 110
05/10/89 3.13 3,20 3.30 110 061f*O0 111
06/10.89 3,00 3,08 3,15 103 948 100 95
10/10/89 3.02 3.05 3,12 87,823.100 97
II 10/89 3.05 3,12 3.19 83 943 300 89
12/10/89 3.10 3.16 3.20 111978500 105
13/10-89 3 00 3.07 3.19 60.342 300 72
16/10/89 2.80 2,96 3.05 94 627 400 96
17/10 89 2.97 3,05 3,10 240.380 KO 18*1
18'10'89 3.00 3.13 3.2S 172 958 600 178
19/10 80 3.25 3.33 3 40 225 996 300 173
20 10 83 3.43 3 73 3 85 406 106 600 322
23 10.-89 3.80 3.88 3.33 237 *W_ XO 199
-4/10.ÍO 3,40 3.66 3,61 120886.700 160

3.4 - Composição «Acionária
«V «r*rw*tUM OnJinAfv*»"» % t>n*wK<.m % Total

Eslado d»
Mtria» G"WS«_

El4*.!*o*_»»_
Ovrtrot__

TOTAL

175 396 014 914 81,1 180 236 839 377 64 3Í.5 622 8M 241 719
6178 715 460 2.8 56 624 341 130 20 62 803 056 580 12.7

34 673.268636 J6J3 41J00 819 543 M _76 274 0H9J79 16_4

216 238 000 000 WO.O 7,"8 46. 000 000 100 494 700 000 000 K»

3.5 - IndiCaidores Econômico - Financeiros
DacrtminaçAo Em CwtwçaVo lnn_gmí

INTERVALO DE PREÇOS PRÊMIO %
II - 3.02 a 3.20 0,5
III - 3.21a3.39 1.0
IV - 3.40a3.58 1.5

- Acima de 3,59 2,0

12) 12) (31

31/12/87 31 t2 88 30/06 89

Ativo t>f-Tw»f_>r-i_ d) 1774 576 1 9H8 964 4 662 372
E-ngtW Totai (1) 1 Wi 678 1 257 064 2 670 874
P_tiimôf«o IsQxmir, (1! 726 771 8T_? 366 2 366 9B8
Recwt. Uquria lll 421447 NB 284 730 013
Lucro Opmac-c-ival lll 60 802 HA 300 508 010
Lucro Lüjuido (1) 133 8B9I 72 483 339 186
Lucro por «VaVj (NC/*l 12.64) 145 0 89
Vu-j» Pn-tn «VtVo (NC.ÍI 61 03 17 K) 4 78
Lucro Llq 'Roc Liquida 0.12 0 46
E»ig Total P*tn Uq '6 1.4 l.Q
N* de «Vôo. (Mi! 11909X0 49 960 000 494 700 000

1.9 - Tendo em vista que terceiros Vendedores estão desobri-
gados das Comissões de Coordenação de Colocação e Prêmio,
caso no Leilão ocorra rateio entre as Sociedades Corretoras, as
ações dos ofertantes serão rateadas proporcional o separada
mente das ações de terceiros Vendedores.

(1) O» dado» <*_tÃo tnpi>*un om m^ha-es d» cru***» novo»
Cl Pot lote de rni açfl»**»
(2) Em rncwda <_e 31 12 RR
(31 Em moooa da 30 06 89

4 - Negociações das Ações CEMIG PP na Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro

5 - Informações Adicionais

5.1 - «As ofertantes declaram que não detêm informações so-
bre a Companhia Energética de Minas Gorais - CEMIG que não
tenham sido dadas a conhecimento público.

5.2 • Encontram se à disposição dos interessados na Bolsa
de Valores Minas - Espírito Santo • Brasília informações com-
plementaros ao presente Edital.

5 3-0 presente Edital foi previamente submetido à Bolsa
de Valores Minas - Espírito Santo - Brasilia, tendo esta autori-
zado a realização desta operação em seu recinto de negociações.

5.4 - A Companhia está regularmente registrada nas Bolsas de
Valores do Pais e na Comissão de Valores Mobiliários.

5.5 - A presente operação foi previamente submetida à Comis-
são de valores Mobiliários e registrada sob o n" SEP/GEH/SEC -
89019 de 25/10/89.

5.6 - 0 Serviço de Atendimento aos Acionistas é prestado pelo
Departamento de Ações da CEMIG localizado à Av. Barbacena
n° 1.200 - Belo Horizonte / MG - Telefone: (031) 349-3135.

5.7 - Os recursos obtidos pelo Governo do Estado de Minas
Gerais, com a venda das ações referidas no item 1.1, serão re-
vertidos para a CEMIG para futuros aumentos de capital.

O Registro da presente distribuição na Comissão de Valores
Mobiliários objetiva somente garantir o acesso às informações
prestadas, não implicando, por parte da CVM, garantia da ve-
racidade daquelas informações, nem julgamento quanto á qua-
lidade da Companhia emissora ou sobre os valores mobiliários
a serem distribuídos.

COORDENADORES

M BAMERiNDUS
L*»*T yjfl/iV _?Wiá__KT3

Banco de
Desenvolvimento
de Minas Gerais BNDES Banco Nacional de

Desen vt iNirnerito
Econômico e Social

"O BANCO
oDOZANO,m MONSEN

CITIBAN<C
CORRETORA

%Ê CREFISUL Banco Omega S.A. %D 12)SJpmmus Eicmôfio Rui loge Soaeoode Cc-neico de lituios Lido & Umào de Bancos Biasileiros S A
ATiSOClAflO AO imilAUa

amaril franklin corretora de títulos
e valores ltda.
arbi s.a. sociedade cctvm
banco abc roma s.a.
banco bhm s.a.
banco boa vista de
investimentos s.a.
banco do brasil dtvm.
banco investcorp s.a.
banco multiplic s.a.
banespa s.a. corretora de câmbio e
títulos
bb dtvm s.a.
bcn barclays banco de investimento s.a.
bmg corretora s.a.
bvl corretora de valores s.a.
campos corrêa corretora de valores ltda.
capitaltec s.a.-banco comercial e
de investimento

LIDERES

CHAVES CORRETORA DE VALORES S.A.
DIBENS S.A. CCTVM
DISTRIBUIDORA BEMGE DE TlTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
ECONÔMICO S.A. CCVM
EQUIPE S.A. DTVM
FATOR S.A. CVC
GERALDO CORRÊA CORRETORA DE VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.
GERVALDTVM.
GRAPHUS S.A. CCVM.
HÉRCULES CORRETORA DE VALORES LTDA.
LIBERAL S.A. CCVM
MERIMPEX S.A. CORRETORA DE CÂMBIO E
VALORES
MIL CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES S.A.
MUNDIAL S.A. CORRETORA DE CÂMBIO
E VALORES.
NOVO NORTE S.A. CV

PENTÁGONO S.A. DTVM
RENASCENÇA DTVM S.A.
RJB DTVM LTDA.
RURAL DTVM S.A.
SCHORODER MONTEIRO ARANHA
DTVM S.A.
SELLER DTVM LTDA.
SÊNIOR DTVM S.A.
SITA SOC. CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA.
SOUZA LIMA S.A. CORRETORA DE CÂMBIO
E VALORES.
VALORMINAS CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS
MOBILIÁRIOS LTDA.
VÉRTICE DTVM LTDA.
VIC DTVM S.A.
BANCO DA BAHIA DE INVESTIMENTO S.A.

.,:,..., :Z'~ZZZ:^Z
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Como cuidar do dinheiro

Seu Bolso
5\ Todas as segundas-feiras

Bolsa de Valores cDo Rio de Janeiro Fundo de Ações Indicadores Econômicos

Rosumo das Operações
OUlo Vol
(mil) (mil)

Loto  1.614.208 57 244
Murcado a torino
Morcado do Opçoos-Opçôos do compra
Exoreicios do opções
Futuro c/liboraçào
Futuro Crolençào
Total Geral  1614 208 57.244
IBV Fechamonto 1-195 (-0.7%)

Das 87 ações do IBV, 31 subiram, 48 caíram, duas permaneceram
estáveis e seis nao foram negociadas.
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IPC (%)
INPC (%)
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2W0.»

27.06
17,57

66»
48,31

206,37

275.»

42.»

3030.»
60.»

47.00
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6.» 1438.13
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30»,» 25.10 1609.02

29.» 2.11 647.22
17.60 -3.52 495.49
65.00 EST 687,28
4670 4.63 616.48

210.» 1.47 1361,78
276.» EST 2610.59

Uosda por ilòlK im Cruiadoa
C*s-mpra Vondi Compf»

Coroa Dinamarqu«»a 7.1764 7.1896 0.68789 0.69255
Coroa Noruoguoaa 6.8816 6.B934 0.71735 0,72222
Coroa Sueca 6.3918 6.4002 0,77227 0.77766
Dólar Aualraliano 0.77771 0.77929 3.8458 3.8731
Dólar Canadonao 1.1747 1,1765 4,2031 4.2309
Escudo 167,22 157,88 0031321 0,031612
Florim 2.0731 20761 2.3819 2,3974
FrancoBelga 38,571 38.639 0.12798 0,12685
Franco Fraocoa 6,2369 6,2481 0.79144 0,79687
FrancoSulco 1,6082 1.6I1B 3.0680 3,0904
leno 14V5B 141.82 0.034968 0.035104
Líbia 1.6122 1,6148 7,9723 8,0256
Ura 1345,3 1347.7 0,0036692 0,0036943
Marco 1,8366 1,8394 2.6884 2,7061
Marco Fllandêl 4.2329 4.2421 1.1657 1.1741
Peaela 117.34 117.56 0,042064 0,042356
Xelim 12,944 12,996 0,38050 0,38396

Dólar do lipo b — Dólar por moeda. Taxai divulgada! pelo BC no fechamento do onlem —
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Bantt_-0 (PW) lj  0 3TOBB 131 «5»

_BC-^Oliro<Ml« l"?ã5-tf 1 a-TJMW

&rT,_9LlL_ 2461?r«l} 711 li» 11?

B_C rSP) 12 4 046461 M 260 iSi

bUÕÍÚÕiTil MiWSB W 346 «JQ

Bo«,âu P^ux, (lUl II aOH-VW) 23S513415

6t-a^r"_^B7<BrSr111 02467S9 4»7Í33S»
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Garantia WJ) 11 327.66801; 5102 587

tOBISPIII 53812374 7 060405
tuirl-mvoal (5P111 7,380852 189' 63Ú 626

Maii-r^oda BBC IRJ) 12 147^7003 74 646340

IAnm.MiclHJI1l 34 013000 13n7 886

Morrrrealbant jRJj 12 3217B7437 151857 061

MutlipHc (SP) II 135XI4IWU 81770130

riaoonal(BM-l-112 260.622838 1241804 143

rjmega |RJ) 11 6083-61866 2 232 047

Piimul(RJ111 67,142531 175575
Rwda mainPt) II 14,665808 9014 943

Saíra (SP) 11 0414002 1 817 496 781

Slerling (BJ| II 21,196868 4921372

Vetor (RJ) II 57,647220 1418 834

^ymwa-FANnom II 1.527563 34 406 129

Alt» (RJ) nom 12 4,032550 56961071

BMG (MG| nora 11 1826309 62435362

Banom (RJ) nom 11 23306022 274 686 897

Boaviala (RJ) nom 11 7.336241 296512606

ChaieS Samvji (RJ) nom 11 261.646048 411986301

Econômico (RJ| nom 11 3283122 110226
Itau.Mt (RJ) nom 11 6065209 610433 333

Muiliplicnom 11 1.354284 46496239
Ronda mau (Pt) nom 11 14,815406 5680638

Safra (SP) nom 11 0,434470 1.124 762 310

Cnrtofnotii (Jf>
Poiipnnçn (»-.) 10 49 25.45 29 40 29.90 36 61 -

CorrocAo
CrimbiMl 1%) 17 00 3174 42,',0 29 30 35 51 -
OvBlnighl(%) 10 54 25.76 33 26 35 50 3H6

BOlM MlQ(%l 6.0B -30.05 74.91 23 27 42,15 •

UoiaH du
S«oP«iiilol°M 6.48 -4198 73.80 25 03 46 26 -

Aluguel
S«m..ntrnli',l 20 66 119 29 1H2 V) 265,20 396 48

Aluguel
Anual(%) 20 66 182 36 265 20 396 48

AluQUOl '•' 'i

(n„>oa contraio») 108 42 160.20 233 43

ui nu inr.fii i-i4i ib60 23 30 3ooo :ini»i 52.ru

UNIF
pnSS INC/SI 1907 2097 .-6 16 33.71 43 60 59.27

UNir
p.IPTU INC/t) 19 07 20 97 26 18 33 71 43 60 59,27

Tais Ou
( .rm1t INC/Si 3.23 4 19 5 24 6 74 B 73 1185

MVRjNCrj) .V 74 2274 2B ftO 37 2.' 4fl 14

Pi«o Nacional
d..S»iario(NC7li Bi 40 12000 149.80 192.88 249 46 38173

Salário
Mii Mu' (NCrtl aXiHO 4680 47,80 6337 107,B2 146,58
lonro Iflclf. fGV. Analyii»
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O-tj ,..;> do prtntiiif o di.i útil d« cada mòn

WrWr^smí^Smmmãmn
(rlCri-lin'jot« por grama»)
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145 40 148 00
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Taxas Andima
T_jut aanT. mui. aaxr. pbo-,

««vtCACio aaut* oi«f\»-) P4A.Ç1) »a-t4il "«-41.1 "««r»

,. V .., ¦ •¦ p.TI 4. 47 44
i rt r «i"*!MArí-- *-*.'. '_*i* » '' *¦ i • ai4

a_l+4 V a# ' n* * P--' *' 4 *' 3¦'

AJ^uZAÇÂX)

s* a 59 *¦ 44 0»

t**i0u?AÇÂO- tf * .- * • '- Ü/.O r«.r-_^/^«^to f-h-t) OS* #í>«<»çí-»« ctym p**tv tntwtH* * W J*#i !•'*» ii» nal
¦c-w» .. 3SS t-va tm*1*:i*i*> «»~!i»>c_<»r/.• tt» -TH pau nao «l««l<Mi ;->.. ai a."<Ji<:»i InOulaiíai
CC*m **+ rao HaCrt) *• *• * '* '»' ' '* ¦ ' 'w

iraoaCAOoai
VAIO*

taça*
vau.

04A(1|
vau

aturai
VAM. P«»OJ.

|i's i : 4,  4 ¦.-... '_^_ _l__

m*-. t gj ,a, r. <:- M fÊÊ JJ s|j sf-'

li"*- Í\U\I .. . r-j < • 
fa _*j _J .' 

' * 
*'_*> n

:.. a» iiui' ~ . a» ' i-' _J Li __L_

r. i ah «mi K/ «- a ur >_i^ '_£ •' 5) •>

¦ s- -.--• ¦! ¦¦¦ -4* m. ^_v _i_n as
!,un y. | 

., i_* a.. Ç ¦— ¦" 49 " "
_ ... , .a a^ »_. lin* Mft___l

CT"H rtjc Cr»C i 319 y.
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Contraio» Num d» ccmlraloi Volumo P«rt
»m »l»rto nosjOC'0* nagociado» (NCíJ)

145555 5647 56017 842311 84,81
20471 91 1661 64 301 6.47
14 556 108 2 437 86 599 8 72

180 582 5 856 60 135 993 213 100 00

aoort
148 00

mínimo
144,00

màumo
149 00

Bolsa Mercantil e de Futuros
Volumo Goi nl

Ouro
Câmbio
Bru
ToUi

Ouro
Mercado di»rxini*_l-contra!o padrlo
Valor do conlralo 2iO_r»
coiacoo» «rn cruiado por grama
Veto contr no^ôc-os

17 109 1 793
Morcado Futuro
.-.tu* om ctulãdo* por grama-^50 gramas
veto conlr nogôcios
0«r9 1
Indlc»
merc«do futuro
valor do contrato ponto» i NC?S « 0.05
cota<ô«« »m numerai ponto»
velo contr nogocio»
Câmbio
Dotar morcftíJo iuturo
valor do contraio USS 5 000
cotações om cru/«do* por dólar
Veto contr negocio»
nav9 390 23
doi9 1281 87
Dol Oordo
mercado futuro
valor do contrato 330 arrobas liquida»
cotaçôo» om cruzados por arroba liquida do 15atg

ult
146,00

osc
+0 7

abort
230.00

abort

mm
230,00

míii
230.00

ult
230,00

ajusta
230.00

ajusiw

abortura mínimo mâumo ult
5 320 5 320 S 335 5 320
8 300 8 180 8 310 8 180

Veto contr nogòcios

BTN
mercado futuro
cotoçoos om NC/S por 1 000 BTN
Veto contr nogòcios
nov9 104 8
doz9 2 333 100

aburlura ult

abertura mínimo máximo último
5 050 5 050 5 070 5 050
7 175 7 175 7 230 7 180

Bolsa de Mercadorias de São Paulo
Contr morld algodão
M6a Foch

 180,00

!X._z'„z'Z!Z"z;zz"^
Tot more ostàvol
Contr nac da cruz aquiv dólar
•Ma
Tot: nog real: more:
Contr nao do café
Môs mâ« min.
dez n/c
mar
Tot: 15 nog roal: morcxolmo
Contr. nac de ouro (290 grs)

lach.

loch,

1.622.50

Môs máximo
nov 148,00doz
lov 270,00
Tol: 144 nog roal: more: calmo
Contr bras cent boi gordo
Môs máximo
doz 100.67
fev
abr
Tot:35 nog roal: 3 merc. calmo

mínimo

mínimo
100.67

loch
235.00

foch
100.67
88.50
82,11

1) Posição om 28/04/89 8) Pralcío om 20/1089
21 Posiçío om 05/05/89 91 PosicSo em 23710789

3) Posição om 28/07/89 '01 Poiiçao om 24/10/89
4) Poiiçàoem 11/0*39 11) Posiçioem25710/89
5| Polido em 17/10/89 12) Posiçio om 26710/89
61 Posiçio om 18/10/89 13) Posiçio em 27/10/89
7) Posição em 19/10/89

*" Todas as infoimaçoos ccnstoritos dessa relação sio do
responsabilidade exclusiva dos administradores dos fundos "*

Bolsa Brasileira de Futuros
Mercado Futuro de IBV - 12
Vdo. Vol. nr Pos NCzS

Contratos Aborto Mil Abi.

Morcado à vista — IBV 12
Abt Mbx, Min.
267.014 269.043 262.500

Mâx

môd.
264.754

Cotações
Min Fech.

Fech.
263.521

Osc%

Osc. %
-1,91



JORNvYL DO BRASIL Economia

Cemig apresenta até
setembro aumento de
4,9 % no lucro líquido

BELO HORIZONTE — Mesmo com as despesas tendo
variado 26,3"o acima da receita operacional de 7,9%, a Cia.
Energética de Minas Cierais S/A (Ccmíg) apresentou um lucro
liquido de NCzS 875,6 milhões alé setembro, com uni crescimen-
to de 4,9% em relação ao do mesmo período de 1'JNS. Segundo
relatório encaminhado ontem à Bolsa de Valores de Minas pelodiretor de Relações com Mercado da Cemig, Marco Antônio
Clementíno, os acionistas da empresa, que tem 81,1% das ações
ordinárias e 65% das preferenciais controladas pelo Governo de
Minas, auferiram no período uni lucro de NC/S 1,77 por lote de
I mil ações.

Lm entrevista, Clementíno explicou que a disparidade entre a
receita e as despesas no balanço da Cemig se justifica pela
contenção tarifária durante o Plano Verão, "O 

que ocorreu foi
que, enquanto os custos aumentavam em rumo de inflação, a
receita era penalizada com o congelamento das tarifas", frisou. A
delãsagcm tarifaria, segundo o diretor da concessionária mineira
está cm 3'',99%. após o reajuste de quinta-feira.

Entre janeiro e setembro, a Cemig registrou um crescimento
de 4,3% nas vendas de energia, com 2U.8I0 GWH, dos quais
72% para o setor industrial. A receita operacional liquida com
essa energia foi de NC/S 2,48 bilhões. A empresa contabilizou
despesas operacionais de NC/S 1.87 bilhão e lucro opera-
cional de NC/S 1.77 bilhão. Entre janeiro c setembro, de acordo
com Clementíno, a Cemig investiu NC/S 230 milhões.

Retração O diretor financeiro da Cemig disse que o
setor energético já acertou com o Departamento Nacional de
Água c F.ncrgia Elétrica (Dnace) uma formula de recuperação
tarifária, que permitira retornar a um nível de ISS 54 mw h, o
mesmo de setembro dc 1978 e que permite as empresas de energia
elétrica uma margem de lucro de IU% a 12%. Pelo açor-
do com o Dnaee, os reajustes obedecerão ao seguinte cronogra-
ma, como forma dc eliminar a defasagem atual de 39,9%. cm 5
dc novembro, aumento de 17,05%; 20 de novembro, IPC
pleno de outubro, 15 de dezembro. IPC pleno novembro. 30 de
dezembro, 6,7%; 10 dc janeiro. 9.3%. e, 20 de janeiro, IPC
pleno de de/embro.

Mesmo com esse plano de recuperação tarifaria, a Ccmíg,
destacou seu diretor, nào conseguira recuperar a receita perdida
Em função disso, a previsão e de que a empresa fechara o
balanço deste ano com um faturamento global dc USS 881
milhões, inferior 16% em relação a 1988. Ele destacou que. a
partir de agora, conforme Portaria 163 do Dnaee, baixada no dia
23 de setembro, as contas cm atraso dos grandes consumidores
(acima de dois mil kv» i. sofrerão multa diária dc 1.5%. As demais
309o, e nào mais 10% como hoje.

Ouro fecha estável a
NCz$ 146,00 depois de
semana de elevações

SÂO PAULO Depois de sucessivas elevações nas cota-
ções do ouro durante toda a semana, o seu preço apresen-
tou ontem estabilização, com uma ligeira valorização, de ape-
nas 0,6%. A cotação final, na Bolsa Mercantil & de Futuros
(BM&F), atingiu NCzS 146,00 o grama, contra NCzS 145,(8)
anteontem. Além dos riscos evidentes do preço do ouro ao
nível em que se encontra, houve um crescimento dos temores de
uma nova intervenção policial nas casas de câmbio do mercado
pararelo de dólar, esfriando totalmente o ânimo dos partici-
panles desse segmento. Assim, os preços do dólar permanece-
ram estáveis no mercado a cabo, com NCzS 12,(8) para compra
e NCzS 12,20 para a venda c no mercado físico NC/S 12,20
para compra e NCzS 12,40 para venda.

A elevação nominal de NCzS 1,00 no preço do grama de
ouro no mercado interno foi motivada, de acordo com
especialistas, à cita valorização do ouro no mercado externo.
Nào fosse isso, o ouro iria fatalmente apresentr desvalorização.
As casas de câmbio, por sua vez, nem abriram cotação pararealização dc negócios, mantendo-se totalmente inativas. O queestá ocorrendo, na verdade, é um cansaço natural desses mer-
cados após semanas seguidas dc nervosismo, com fortes
valorizações.

Muitos consultores de empresas c instituições financeiras,
como o economista José Augusto Savasmi, estão advertindo
seus chenies sobre os riscos dc se cobrir nesses ativos nesse
momento, onde o ágio atingiu 150% no preço do dólar cm
relação ao cru/ado. "Houve uma histeria muito grande,
com as pessoas superestimando o problema das eleições",
afirmou Savasmi.

j As rmaneiiras de tixln o pais fundaram urna entidade
nacional durante o 13* Kncontro Nacional encerrado OU-

tem cm Ilhéus. A mu a associação será presidida pelo empre-
sàrio LydlbcrtO dos Santos \illar. do Banco Martincl-
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Souza Dantas: implantação das regras vai demorar

Mercado de opções volta
a funcionar terça-feira

çBõm-aOIMONSEN
Informações:

DDD Gratuito: (021) R00-6163 - no Rio dc Janeiro: 271 -8001

O mercado dc opções deverá voltar a
funcionar na próxima terça ou quarta-
feira. A informação foi dada ontem pelo
presidente da Bolsa dc Valores do Kio de
Janeiro, Francisco de Sou/a Dantas, c
confirmada pela presidência da Comís-
vão de Valores Mobiliários O que atra-
viu a reabertura do mercado, segundo a
CVM, foi a redação final das novas re-
gras, aprovadas na reunião desta semana
do Conselho Monetário Nacional quar-
ta-feira passada.

Além disto, os funcionários da autar-
uuia. ligada ao Ministério da fazenda,
estão cm greve desde quinta-feira passa-
da. A direção da CVM garante que as
novas regras serão publicadas no Diário
Oficial do dia 30 ou, no máximo, 31, O
presidente ila BVRJ diz que ainda é cedo
para saber como este mercado irá funeio-
nar com as mudanças definidas pela
CVM

Polf nuca — Lm Sáo Paulo a c«-
pcvtaiiva e slc que m rtrgóoos voltem no
dia (• de novembro, com vcncimcnlo
para de/embro. Ontem, a direção da
Bolsa dc Valores de Sào Paulo reuniu
vários corretores para explicar como este

mercado irá funcionar. Uma medida
bem recebida foi a do prazo dc f/J dias
que as corretoras terão para se adequa-
rem às normas que limitam as carteiras
próprias de ações cm ate 50% do capital
dc giro.

Um artigo causou polemica entre os
corretores. Dc acordo com o artigo 13 da
Regulamentação da CVM. as corretoras
estão proibidas de realizar a operação de
dav-trade (compra e venda dc ações no
mesmo dia) com suas carteiras próprias
Na interpretação de algumas institui-
ções. também para esta operação cvisie
um prazo de adaptação de 60 dias. Os
corretores criticaram ainda a proibição
dc fazerem dav-trade com seus investi-
mentos. Os diretores das corretoras c
seus parentes também nào poderão mais
fazer este tipo de operação.

De acordo com a direção da Bovcspa,
todas as ações que compõem o Indice
Bovcspa poderão ler negócios no merca-
do dc opções Para cuia opção, haverá a
possibilidade de abertura de cinco series.
O venamento das opções a serem abertas
na semana que vem será cm dezembro,
ma» ainda nào foi acertada a data.

Medidas do CMN
fazem as bolsas
fechar em baixa

As bolsas de valores lecharnm-em
queda a semana, num dia fraco, de pou-
cos negócios. A falta de definição do dia
cm que 0 mercado de opções realmente
irá abrir causou uma espécie de mal'es-
tar, sem contar que algumas medidas
tomadas pelo Conselho Monetário Na-
cional (CMN) foram consideradas restri-
tivas pelos corretores, como a proibição
do day frade (compra e venda no mesmo
dia) com carteira própria. O mercado
carioca fechou com unia ligeira queda de
0,7% c o índice Bovcspa caiu 0,32%.

Vários investidores aproveitaram pa-ra realizar um pouco de lucro, vendendo
ações que já tinham subido bastante du-
ranle os últimos pregões. O volume fi-
naneciro cm São Paulo foi bem expressi-
vo (NCzS 220 milhões), movimentado
principalmente por empresas que estão
procurando se proteger em ativos reais.
No Rio, o volume de negócios não.foi
tão grande ( NCzS 57 milhões), porque
os profissionais de mercado resolveram
ficar afastados com receio das medidas
decididas pelo CMN.

Queda — Sem as operações dc
compra e venda no mesmo dia com car-
teira própria, o volume financeiro no
mercado carioca deverá cair bastante.
Lm Sào Paulo, nem tanto, porque njui-
tos bancos c c mresas esiáo comprando
ações para se dcwnder de uma aceleração
repentina da inflação oficial Na semana,
as bolsas de valores fecharam com valo-
ri/ação acumulada. O IBV. indice que
mede o comportamento das 87 ações
mais negociadas no mercado carioca) su-
biu 8,74% dc segunda até ontem e o
índice Bovcspa, termômetro da bolsa
paulista, registrou alta de l),03%.

Os especialistas advertem que a alta
da bolsa será cada ve/ mais seletiva.
Apenas ações de empresas com bons re-
sultados. principalmente as exportado-
ras, deverão garantir ganhos acima.da
inflação Com os ativos de renda lisa
garantindo alguma folga cm relação ao
indice oficial, errar em um papel que nào
suba aceleradamente representa uma
perda significativa no fina] do mês "

Ontem todas as ações de grande li-
quídez, chamadas de hiue-chip.. fecha-
ram cm queda na Bolsa do Rio. Banco
do Brasil preferencial ao portador caiu
3.7{)%, cotada no fechamento a NCzS
1.925,00 O lote de mil c Vale do Rio Doce
PP registrou uma desvalorização de
2.88%. negociada a NCzS 42.201.00 o
lote de mil.

Bolsa de Valores de Sao Paulo
Resumo das Operações
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Decisão sobre GP japonês fica para 2a-feira
PAUIS — O tribunal especial constituído pela FIA

(Federação Internacional de Automobilismo), para julgar o
recurso da McLaren sobre o desfecho do Cirande Prêmio do
Japão, ouviu depoimentos de vários envolvidos por mais de
quatro horas e, depois, ainda se reuniu por 20 minutos para
decidir que não poderia decidir nada, ontem. Prometeu
definir a questão até segunda-feira.

Foram ouvidos Ayrton Senna, que recebeu a bandeirada
de vitória no CiP mas foi desclassificado por ter cortado
uma chicane, o diretor da McLaren, Ron Dennis, o diretor
da corrida e o chefe dos fiscais. Mas os três juizes designa-
dos pela FIA, cujas identidades não foram reveladas, consi-
deraram que o assunto é muito delicado para poder ser
decidido em unia reunião e protelaram a definição por pelo
menos um lim de semana.

"Depois de de haver escutado extensamente todas as

partes e tendo em conta a importância do assunto, o
Tribunal de Apelação Internacional decidiu prolongar sua
reflexão e suas deliberações até. pelo menos, segunda-feira,
dia 30 de outubro." explicou o diretor geral da ITA.
Jacques Sarrut. em comunicado distribuído á imprensa.

O fato de o Tribunal de Apelações da LIA não ter
mantido, a principio, a decisão de punir o brasileiro, toma-
da pela direção da prova, permite o aumento das especula-
ções. Alem disso, a entidade distribuiu ontem um outro
comunicado, em que se diz. surpresa com o fato de alguns
veículos de comunicação estarem considerando o francês
Alain Prost campeão do mundo.
"Eventos novos, incidentes ou sanções podem intervir até o
fim da última volta do último Cirande Prêmio. O campeão
do mundo só pode. portanto, ser conhecido após a procla-
maçâo, nela Fisa, da classificação oficial do campeonato.
Ninguém pode prever o resultado definitivo, assim como
ninguém pode prever a decisão do Tribunal dc Apelações",
alertou a entidade. A McLaren marcou uma entrevista

.' coletiva na segunda-feira, ás 12h, no Hotel Penta, ao lado
do Aeroporto de Heathrow. cm Londres.

Adiamento aumenta
otimismo de Senna

Ayrton Senna deixou o tribunal da Fisa. ontem, muilo
mais animado do que estava ao entrar, às lOhIO (7hl0.
horário dc BrasíliaI. para ser ouvido sobre sua punição no
Cirande Prêmio do Japão. Sorndentc. mas economizando as
palavras, o campeão mundial viu no adiamento da decisão
do júri um sinal dc que o pronunciamento poderá scr-Ihc
favorável. "Tenho fe", afirmou Senna, justificando seu
otimismo.

O piloto da McLaren esteve sempre acompanhado dc
Ron Dennis, diretor da equipe, c chegou nervoso ao tribu*
nal. "Sinto-me muito mais á vontade numa pista dc corrida
do que prestando um depoimento". Oe ainda tentou disfar-
çar a tensão, evitando as perguntas dos repórteres sobre o
julgamento com comentános inusitados. "O dia está boni-
lo. estou muito contente."

Diante da insistência dos fotógrafos cm registrar suas
ações, contudo, o bom humor do piloto brasileiro se desfez.
"Dci\em*mc cm paz. saiam daqui", reclamou. Na saida.
Senna conseguiu despistar muitos deles com uma manobra
do motorista que dirigia a Mcrccdcz Bcnz que o levara ao
tribunal. O motonsta saiu com o carro, levando atrás
grande parle da imprensa, que o seguiu pela cidade, cn-
quanto Senna. junto com Ron Dennis, se retirava tranqin-
lamente, em direção ao aeroporto, onde embarcou para
Londres, sem esquecer dc reafirmar sua fe: "Estou otimista
porque acredito cm Deus."
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Stefani, melhor tempo na Forcl
GOIÂNIA Antônio Stefani Neto

está cada vez mais próximo do título
ác campeão brasileiro dc Fórmula Ford.
Nos iremos dc ontem, os primeiro, no
autódromo de Goiânia, cie fez a melhor
volta quatro décimos mais veloz que
seu companheiro dc equipe Ricardo
Mattos . confirmando o favoritismo
para a vitória, que lhe garante o campeo-
mito antecipadamente. A prova dc üoiâ-
nia c a nona da temporada, antepenúlti*
ma do Campeonato Brasileiro, c vai ser
disputada amanhã, a partir das 11 horas
da manhã, com transmissão ao vivo pela
rede Manchete.

Stefani tem 104 pintos, contra 72 dc
Rubens Barrichello, segundo colocado
no campeonato, que nâo foi bem no
primeiro dia de treinos ficou cm
scxlo lugar, quase dois segundos atras
de Tom Ch 32 inscritos para a corrida
dc Goiânia representam o número rc-
corde dc pirticipanlcs cm uma prova
na temporada, o que promete lornar
ainda mais emocionante a disputa que
pode levar, pela primeira vez. um goia-
no ao titulo nacional da Flord.

A primara sessão de treinos dc on-
tem foi realizada sob chuva, nus já a

partir da segunda (foram quatro), o
tempo melhorou O sol fraco, no cn-
tanto, não motivou os pilotos a tenta*
rem grandes mudanças nos seus car-
ros. "Não usei pneus novos, nem o
motor com o qual venci a prova de
Cascavel, mesmo assim fiz um tempo
que pode ser considerado bom. Procu-
rei poupar o carro para a tomada dc
tempo dc amanhã (hoje)", afirmou Jo-
se Renato Garcia, atual campeão ca-
noca e quinto colocado nos iremos dc
ontem, Hoje haverá apenas uma sessão
de tomada dc tempos, dc uma hora, a
partir dc II h30.

Classificação
t** Tom Stotam imJai/V
?¦ Ricardo Mattos 1m34»!8
3* Pedro PflulQ Dini/ tirOÍ-sM
4* Jo»* Luiz Kiupp Filho lrn35«4'.
6" Jo»* Renato Garoa . Im36»*a
6" Mutx>n» Barnchoilo lm35»6Z
7* André Ribeiro tm3íwí»
e- Paulo Garcia .... lmlí>»t«
9- Dialma Fogaça , 1m36s?9

10** Carlos Bonetti Im3ô»44

iTEXâCO
/

I um sií depende <lu vitória

Lendl e Chang fazem revanche de Roland Garros
Antuérp.» flélg^a - llmit**' 

ANTUÉRPIA, Bélgica — Uma das semifinais dc hoje
do torneio da Comunidade Econômica Européia (CF.É)
terá uma das maiores revanches do ano, a que reúne o
tcheco Ivan Lendl. primeiro do ranking c mais regular
tenista do ano. c o americano Michael Chang, quinto da
classificação mundial e campeão do Aberto da frança após
eliminar, nas quartas-dc-final. o então favorito Lendl numa
virada histõnca (4 6,4/6,6/3,6/3 c 6 3).

Os dois passaram ás semifinais do campeonato dc USS
1.5 milhão, disputado em ginásio coberto c quadras de
carpete, com fáceis vitórias. Lendl, vencedor de nove tor-
neios cm I9S9. despachou o austríaco Horst Skoff, 21° do
ranking, em tom dc valsa: 6 3 e 6.3. Chang. finalista derro-
tado em Los Angeles, manteve o argentino Alberto Manei-
ni, nono do mundo, cm 6/4 e 6/3.

Questionado sobre qual seria sua tática, o tcheco dc 29
anos foi suscinto: "Apenas irei lá c farei o melhor. Vcnccn-
do, ótimo. Perdendo, vou para casa. Pode ficar um pouco
melhor para mim por ser cm local coberto, c não cm
saibro."

Chang, aos 17 anos o mais jovem campeão dc um
torneio do Grand Slam, deu mais detalhes sobre como vc o
jogo: 

"Não será fácil, especialmente porque esta é a pnmei-
ra vez que nos enfrentamos desde Roland Garros c se você
vence Ivan do jeito que fiz lá, então é um pouco duro de
aceitar."

Ascensão — O americano parece cm ascensão. Arra-
sou o equatoriano Andres Gomez. jogou bem contra Man-
cini e parece não ter qualquer problema no piso dc carpete.
Mas para manter um bom nível de jogo, nesta ou qualquer
outra quadra, está treinando o saque. "Agora 

já consigo
aplicar alguns uees em cada partida. Quando encontrar um
ritmo onde eu possa sacar mais forte constantemente, então

"meu serviço poderá ser um fator detenninante num jogo dc
tênis."

Ainda pelas quarlas-de-final, o tcheco Miloslav Mecir,
campeão olímpico em Seul, derrotou o americano John
McEnroc, quarto tenista do ranking, por 1/6,6/1 e 6/1.
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De voleio

Lendl erê que carpete pode ajudá-lo a vencer Chang

Masters — O sueco Sicfan Ldberg
c o terceiro tenista a garantir um lugar
no Masters dc tênis dc Nova Iorque, a
partir de 28 de novembro, com os 4 165
pontos somados ate agora na têmpora-
da. Antes deles, jà haviam garantido
vagas no último torneio do ano o tche-
co Ivan Lendl. primeiro do ranking, c
o alcmâo-ocidcntal Bons Becker, secun-
do
Brighton — A alemS-ocidcntal
Stcífi Graf. primeira do mundo, passou
as semifinais do Virgínia Slinis de Brigh*
ton, Inglaterra, ao derrotar a sul-afn-
cana Llna Rcinach em 6/3 e 6/1, Outra
semifinalista c a iugoslava Monica Sc-
les. sétima do ranking, que eliminou a
tcheca naturalizada australiana liana
Mandlikovacm6/0c6 I.
Frankfurt — Resultados das oita-
vas-de-fm.il do Grand Prix de Frankfurt,
Alemanha Ocidental: Glenn Lavendec-
kcr (LUA) 6 4, 3 6 e 6/2 Kelly Evcm-
deu i/cl); Tom Nijsscn (llol) I 6. 6 3 c
7 6 Paul Annaeone (EUA); Kevm Cur-
ron (LUA) 4,6,6,4 c 7 6 Alex Antonitsch
(Aus).
Tênis em Minas — Começa a
ser disputado hoje, nas academias Dwi.i-
mis Tennis e Squash Center. cm Belo
Horizonte, o Torneio Internacional Fe-
minmo de Tênis Minas Shopping, que
distribuirá prêmios de USS 10 mil e
contará pontos para o ranking profis-
sional, Lstáo confirmadas as participa-
ções da gaúcha Sabrina Giusio (39)'
do ranking), a francesa Agnes Romanz
(431*). a catarinense Rita Cruz Lima
(437*), Karcn Bucholtz, dos listados
Unidos (470*) e a gaúcha Luciana Del-
lacasa (484*).

Christian e Friedrich
disputam 'pole' na V 3

Os brasileiros Leonel Fricdrich e Christian Fittipaldi fica-
ram entre os cinco pilotos mais velozes nos treinos oficiais de
ontem para o Grande Prêmio San Juan de fórmula 3, que
será corrido amanhã, na Argentina. Leonel fez o segundo
tempo (Im07s 19) e Christian ficou com o terceiro (Im()7s47).
O argentino Ncstor lurlan le/ a melhor volta, com Im06s98.

O treino de hoje define as posições para o grld de largada e
Christian Fittipaldi, dã equipe Philisnave, acha que pode se
beneficiar de poder contar com um jogo de pneus a mais do
que seus adversários para conseguir a pole, 

"Onlem só usei
um dos jogos enquanto os outros pilotos utilizaram dois. Ho-
je, quando acontece o treino mais importante, posso trocar os
pneus c meus concorrentes não poderão fazer o mes-
mo."

Conta-giros

Fórmula Ford — O brasileiro Gil de Fcrran, da
equipe Bcndix Phvtoervas Souza Ramos, fez o melhor tempo
(48s4(l) nos treinos oficiais dc ontem, no circuito de Brands
Hatch, Inglaterra, para o festival Mundial dc Fórmu-
Ia Ford 1600. Participam da competição 185 pilotos, que
correm as eliminatórias hoje. Para a final, amanhã, se classifi-
cam 20 pilotos.

Fangio — O lendário Juan Manuel Fangio pilotou on-
tem um Mercedes V 12 a 180 km li na reta do Autódromo
I lernianos Rodrigucz, na cidade do México O carro é similar
ao que o piloto argentino utilizou cm 1950, numa pro-
va pan-americana na mesma cidade. No domingo, se realizará
no autódromo a oitava e última etapa do Campeonato Mun-
dial de Protótipos e os mais fortes candidatos ao titulo sâo o
francês Jean-Louis Schlciser, que lidera a classificação, e o
italiano Mauro Baldi, vice-lider.

Esporte na TV

Olobo I aporia
Futebol — Flamengo * Portuguesa, pura o
P>o o todo o pm* Narração de Oliveira Andra-
de • comentário* do Raul Pia»»mann
Futebol — Orün-io » Internacional SP. para
Sao Paulo Narração do Rogério Amaral e
comentário* do Jucá Kfoun
Futaabol — Botafogo i Cru/eiro, para Belo
Horizonte Narr-açao de Fernando Sa»*o

Manchete
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Realce — Bodrtxwrd 3" etapa do Alternativa
Ht*i. 5»a!o imMgi.a«r, entfnai.ta Oudu f eijO

Automobile — Ouoo Pro»t a Sonna, 6* etapa
áa Campaaonato litadual de Kart do H.o IVT).
cMp óq iK*í«r*t«* automot>tti»tfco«

AMANHA

Futebol — .iv. a AtieticoMG, p«io Cam-
p«H>rti|Vf Ü'fl*>-«Tio B«i
si»ii.ii.*> — Boi» ditpuia do li ti. o mundial
do» irif^^mAdHM. w»f»âo AMD Maraíun.» ií«
Melbourne.lW. vol*l Vaw;o « Tiiuca, po.o 2"
turno do E.laduai do Rio. Mundial de Vôo
l irre. Campeonato Alemão de F Ford
¦aporte Vi**o — Mn*a redonda, «im Janu4*
no de 0»»»>r*. Rui Porto. Sérgio Cabra, e
OütfOS

Futobol — Ftumlnenae « Nauttto para o Rio
NarraçAo iln Natan de Oii*e>'« o comontano»
do «aul Piaí.mann
Futebol — Vaeco « Sao Paulo para Sao Paulo
* o pai. Narracto de Oliveira Andrade e
come^Ai tt)» slo JíiCã KÍoufi
f,.i.i>..í « Atlético Mino.ro, para Balo
Hon/onto Naria>"*o cio Famando Sa*»o
¦aporta (apatecsalar — C>0>* nacionais »
mtpfiactonai*, meitior*»» mofTVi»ntí,«s d« Vasco
. Sâo Paula 9- etapa do Su.-Amoricano de
FtVmuía 3 Ciimpoonato Braatiotrode Fôfmul»
Fo<d. Campeonato Brasileiro d« Bodyboar-
dtng e tôni»

Automobili.mo — Campeonato Brasileiro do
Fórmula Tdd ao vivo, do Goia*
¦aport* m Aç4o
¦aporte 8S
Futebol —• Campoonaio PortuguAs Chnvos «
Spt>rTtng Narrttçáo ôo Ivan Mondo» o comori-
!*rto» íí« Armando Marques
FutaboJ — Mumtnonso t Nftuttco. para O Rio
Narração de Alberto L6o o comentários de
Mareio Guode*
ruici.i.i — vasco « SAo Pamo para SAo Pnuio
o o pai» Narração do Osmar do Olivoira e
comentário» do JoAo Saldanha
Show da gol* — Nacionai» e intomacionais.
At>ru*iintnç,*o do Paulo Stom
Toque d* BoU

Show do Bsporte — At>ertura
Aeróblca — Saudo Brasil, ao vivo. do Curiti-
tm
Futebol —• Campeonato Italiano Juvontus x
Sampdona, ao vivo Narração do Luciano do
Vallo o comentários de Silvio Lancolotti
Futebol — Compiomonto do Juvontus «
Sampdona
Futebol — Gols do Campeonato Brasileiro
Automobilismo — R* etapa do Campeonato
Brasileiro do Slock Cars. ao vivo. do Inlorta-
gos
Oolfe
Futebol — Vasco x SSo Paulo, para todo o
Brasil, oacoto para o Rio NarraçAo do J. Ju-
ntor
VAIel — Campeonato Puulisla Mosculino Pi-
rolli > Banospa. ao vivo, NarraçAo do Marco
Antftnto o comontArios de Álvaro Josí»
Vôlei — ContinuaçAo do Pirolli » Bnnospa
Show do Kaporte — Encorramonto o lolona

Camisa B

Stadlum
Futebol — Campeonato das Escolas do Sam-
bo do Rio
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Copa AN PC é destaque em Cidade Jardim João Saldanha
JL Sân Pnilln— Mlirlln U.nnn f

SÀO PAULO — Tendo como atração o prêmio acunui-
lado dc NCVS 107 mil para as apostas do tipo bctting, a
Copa ANPC domina o programa do Hipódromo de Cidade
Jardim, que será realizada amanhã num total de cinco
páreos especiais. Mas o grande destaque será o oitavo
páreo, a Copa ANPC-Clássica. na distância de 2.400 me-
tros, em pista de grama, e dotação de NCzS 152 mil ao
proprietário vencedor.

Das cinco provas, que vão do páreo para velocislas
(1.000 metros) aos 2.400 metros, a novidade será a Copa
ANPC-Areia, quarta prova do programa, na distância dc
I 400 metros. Lia foi instituída para atender a um antigo
pedido dos proprietários, que agora terão um páreo de areia
formado por competidores de alto nível, No ano passado, a
prova clássica e mais importante do festival realizado na
Gávea, foi vencida por Hat Mastcrson, seguido dc Jack Bob
c Ken Graf.

Ontem, os animais inscritos para a programação do final
dc semana, e que estavam em Sáo Paulo, concluíram seus
aprontos. Entre eles, as principais forças paulistas como
Very Lazy, Ken Graf. Corto Maltesc e Jigo Lste último,
com Edson Ferreira, passou os 1.000 metros cm Im()5, sem
forçar.

Interessada em oferecer outras atrações ao público, alem
das próprias provas, a direção do Jóquei Clube dc São
Paulo c a Associação Nacional dos Proprietários dc Cava-
los (ANPC) prepararam uma série de eventos paralelos ao
festival. Entre elas. o sorteio de vários prêmios, como
passagens aéreas e aparelhos clclro-domcslicos. Além disso,
haverá música ao vivo e uma exposição dc artes plásticas.

Jorge Ricardo luta pelo
hi animado com Ego Trip

Jorge Ricardo, campeão da estatística dc jóqueis na Gá-
vca ha oito anos consecutivos, pode conquistar, amanhã á
tarde, no Hipódromo de Cidade Jardim, o bicampeonato da
(opa ANPC. Entusiasmado com o desempenho de Ego Trip
nos iremos, ele acha que o castanho dc propriedade do Ha-
ras Santa Ana do Rio Cirande tem chance dc repetir a
sensacional vitoria de Kew Gardcns. que superou o paulis-
ta Vinhão no olho mecânico, em 1987,"São cavalos dc estilos diferentes, nus têm cm comum a
disposição nas corridas", disse Rtcardínho "Kew Gardcns
foi um especialista na milha, distância em que venceu o CjP
Presidente da República. Ganhou também por duas vezes a
Copa ANPC 1>m Inp prefere corridas dc fundo c já de-
monstrou categoria ao terminai cm segundo, muito perto de
Meu Gaúcho, rn> IXihv. e ao derrotar Troyanos, no Cn-
tertum "

Kew Gardcns defendia a farda do Si ml Topàrio, curiosa-
mente, a mesma ale Jack Bob, agora um dos principais
adversários de Ricardo na comda de amanhã Cavalo briga-
dor. nunca perdeu uma corrida em que houve luta.

Ricardo se lembra casm carinho do filhai de Millenium:"Kew Gardcns tmha um coração enorme Muitas vezes
o advervino avançava com maior ação e parecia perto da
vitoria, mas quando cvmcç.ts.t a briga cabeça com cabeça,
ele sempre levava a melhor Eu mesmo fui sua vitima na
vitoria dc 1985 r.o CiP Presidente da Republica Montava 11-
timo Macho, do Haras Santa Ana, e nos 200 metros finais ele
apareceu rw fora. montado pelo Gabriel Meneses Não pude
resistir."

Ego Trip, único de sua geração a vencei Irosanos cm
prova clássica, pagou caro por isso Nunca mais teve

,soric* em parcos importantes, mesmo sempre correndo com
destaque. Quarto na Irump Cup, quando voltou 15 kg

iacima do peso, e segundo no GP Cruzeiro do Sul. na raia•pesada, onde sofre rebate, sempre c grande barbada no
percurso, mas tem sido superado nos instante» decisivos
Ricardo espera as coisas diferentes, amanhã Senti o cavalo
mais alegre dò que da ultima vez Ele me pareceu muito
disposto, num estado atlético espetacular, e. se tudo correr
bem na viagem, deve fa/er grande corrida."

1 Depois de montar o exctpeional Sundas Sílcncf nis
«linhas do ken: • - IKrhs e do Prtakaea Stakét,

este ano, l'at \ah-n/ucla fui suspcnvi |-¦< Ml dtav ipos
exame anli-doping qut acusaiu traçris di- encima i-m seu
sangue. A decisão dns dirif-t-nti-s do turfr dn hipódromo rk
Santa Anita, na Califórnia, impedira sua pn-sença no
BreedcFs Cup Classic, a 4 dt- moinibro. prosa com prêmios
no »alor de l SS 3 milhões.

Primeira seletiva do
Rio para Mundial de
vôlei de praia é hoje

O IV Mundial dc Vôlei dc Praia começa hoje para os
cariocas. Pelo menos para as 16 duplas que estarão disputa-
ndo a primeira etapa da Copa Lubrax. a partir das «h, no
posto 4, em Copacabana. Serão realizados ainda mais três
torneios ate janeiro e a dupla que marcar maior número de
pontos ao final da competição será indicada nela Federação
de Vôlei do Rio para participar do Brasil Open, seletiva pa-ra o Mundial.

Hoje serão disputados os jogos eliminatórios cm apenas
um ve; de 15 pontos. As duplas serão divididas cm quatrochaves e as duas primeiras de cada grupo se classificam para a
fase final dc amanhã, quando cada partida lera dois seis dc 10
pontos. Mas essa não é a única chance dos cariocas ten-
tarem a vaga ao Mundial. Alem das próximas etapas da Copa
Lubrax. no Rio, nos próximos três meses cm learai, na
Barra da Tijuca, e em Ipanema serão realizadas ainda mais
quatro seletivas pelo Brasil, uma delas no Rio.

Estarão disputando a primeira colocação dessa etapa
Bcrnardmho Luís Américo, Sergmho Túlio, Clóvis Átila,
Cubano Niltinho, Chocolate Renato, Marcelinho Carlinhos'
Cid, Rogério. Pará Wilson, Renatinho Vilarmho, Guilherme/
André. Pérereca Passarinho, Novelo Alexandre, Mauriçáo,
Wagner, Nélio Anjinho, Gustavo Marcelo e MarlosPauli-
nho.

Título da classe star
fica com Torben mesmo
restando duas regatas

SÃO PAULO — A dupla carioca Torben Cirael Marcelo
Ferreira conquistou o titulo do Campeonato Brasileiro
de Ialismo. na classe star, com duas regatas de antecipação.
Torben c Ferreira cruzaram em segundo lugar, na quartaregata, ontem á tarde, na represa de Guarapiranga, mantive-
ram a liderança, com apenas três pontos perdidos, c não
podem mais ser alcançados, A regata foi vencida pelos paulís-tas. Alessandra Pascolato c André Sinclair, que com este
resultado passaram para a quinta posição na classificação
geral.

;¦ Alan Adler, campeão mundial da classe, que podia amea-
çar O titulo de Cirael, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos
de Seul, ano passado, chegou apenas na quinta posiçãoOntem, permanecendo na segunda colocação do torneio com
26,7 pontos perdidos. A seguir estão Christoph Bergman,
com 32,7 pontos perdidos, e Reinaldo Conrad, com 33,4.
Çonrad também tinha chances de disputar o título, mas foi
apenas o sexto colocado de ontem.'O forte vento, de cerca de 15 nós, que soprou ontem na
raia, exigiu muito dos velejadores, quebrou dois barcos c
não facilitou a vida dos líderes. Após uma largada ruim,
Torben e Marcelo ainda conseguiram reagir e ultrapas-
saram os barcos de John King e Christoph Bergman, paracruzarem a linha de chegada na segunda colocação. As
duas últimas regatas do Campeonato serão disputadas hoje e'
an/iünhà. Nas anteriores, a dupla carioca venceu as três
primeiras.
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Ken Graf, favorito da ÀNPC-Clássica, terminou o apronto sob comando d<< J. Garcia

Hoje, na Gávea
A

sico Paulo e Nelson Monte, cm 3.200

desta tarde no
Hipódromo da Gávea c o Cias-Jaulo

metros, na pista de grama, com a
dotação de NC/S 9.000.00 para o
proprietário do ganhador. O páreo c
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Judô — O judiva Aurélio Miguel
csicvc reunido ontem, no Rio. com Frc-
denco Flexa e outras colegas para tentar
as adesões deles ao seu movimento dc
renovação do judô brasileiro. No do-
mingo, o movimento realizará seu pn-
meiro congresso, no Hebraica, cm São
Paulo.

Remo — A sexta regata do Campeis-
nato Estadual do Rio dc Janeiro será
disputada hoje. a partir das I4h, no
Estádio de Remo da Lagoa A cLassifi-
cação do campeonato ate agora e a
seguinte. I') Flamengo, 432 pontos; 2*)
Vasco, 169; 3') Botafogo, 48 c 4") Gua-
nabara, 6.

Pólo — Começa amanhã, nos campos
da Vila Militar, da Kl.ihtn c do Itaguai,
a semifinal da III Copa Klabin de Pólo.
Oito equipes lutam para passar ás li-
nais do torneio: Tavan. São Fernando,
Pólo Bv Kim. Segundo RCCi. CMVM-
A. CMVM-B, Tigres c Carrasco.

Basquete — Tony Kukoc c o mais
recente jogador do campeão europeu de
basquete, o lugoplástika, a ser tentado
por propostas de uni clube americano
de basquete profissional O IX-nver Nug-
gets. que derrotou o time iugoslavo num
torneio cm Roma, no fim de semana
passado, está tentando contratá-lo, mas
está sofrendo a concorrência do Charlot-
te Horncts, cujos diretores ficaram im-
pressionados com Kukoc, de 20 anos, ao
verem o videoteipe da vitória do lugo-
plástika sobre o Livingston, da Escócia,
por 97 a 84, ainda durante o Campeona-
to Europeu.

Xadrez — O campeão mundial de
xadrez., o soviético Garry Kasparov. der-
rolou ontem o seu compatriota exila-
do Gata Kamsky cm duas partidas dc
xadrez ativo. Esta foi a primeira parti-da que um detentor do titulo mundial
faz. nos EUA desde 1907. O xadrez ativo
é um tipo dc xadrez em que os compe-
tidores têm, no máximo, 30 segundos
para movimentar uma peça.
Deserção — Três atletas da Romê-
nia abandonaram ontem a delegação do
seu pais durante o banquete de encer-
ramento de um torneio internacional
de handebol feminino, realizado em
Amsterdã, na Holanda. Eva Mozsi, de
28 anos, Nicoletta Boriceanu, 22. e Li-
liana Topea, também de 22 anos, ainda
não apareceram, mas se acredita queelas vão pedir asilo político ao governoholandês.

uma revanche dc Bat Mastcrson, do
Haras Santa Ana do Rio Grande,
contra Jaguaperi. dos Haras Sào José
e Expcdictus, que o derrotou recente-
mente por desclassificação, no Clássi-
co José Bastos Padilha Mais aguerri-
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do no percurso dc fundo, bem ao
gosto dos filhos de Waldmcistcr, Bat
Mastcrson deve vencer o rival. Os
demais concorrentes lutarão por uma
colocação no marcador ou ficarão na
expectativa do fracasso dos favoritos.
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Indicações
1* Pá—k> MiQh Gliisa ¦ Groen Pnntoc! ¦ Mimpuama
2- PAreo Valot Du Roí ¦ Kolaros ¦ Koy Holdor
3* P.Vrc-o Hor Highnoss ¦ Wolf*8 HoüH H HawKbiil
4- POra-o Gloo-Bor ¦ Ali Blucrs ¦ Atacôra
6» Pai—ao Cristal Nobro ¦ Usoful Lio ¦ Doar Botwoon
8- Pároo Bat Mastorson ¦ Jagunpon ¦ El Progrosso
7* POroo DaHon ¦ Fioro Chiaro ¦ Jangabetro
8* P.Sreo Erva Divina ¦ Grace Sola ¦ Chap<i»ca
B- Pâr*>o I II Bo Ttioro ¦ Tnestino ¦ My Sunsflioo

10-PaSrco Comprador ¦ ituango ¦ Go To Gronada
Acumut.idn ?"6iValot Du Roo, 6'l(Bat Mastorson) o 7*9(Dallon)

Robson Caetano
chega para
vender imagem

Robson Caetano chegou ontem ao
Rio para assinar dois contratos de publi-
cidade c programar dois comerciais que
gravará o primeiro, com uma marca de
televisão, c outro, de uma companhia de
seguros Para o atleta, que participa pela
primeira vez desse tipo de divulgação c
desconhece ainda os detalhes dos contra-
tos, a disciplina dentro e fora das qua-
dras foi a responsável pela escolha de sua
imagem.

"'Ja fiz muitas brincadeiras na telexi-
são. mas nunca participei dc nada pareci-
do. Acredito que me escolheram porque
fui disciplinado c um dos competidores
mais determinados do ano", assegurou
Os contatos entre os organizadores das
propagandas c o atleta estão sendo rcah-
zados por Fernando Tovar, que chefiou
a delegação que participou da Univcrsia-
de, em agosto, na Alemanha.

Tovar. no entanto, não adianta qual-
quer detalhe dos comerciais. "Sei 

que são
duas produções muito diferentes", co-
mentou. "Uma delas, inclusive, foge to-
talmente ao estilo do atletismo. Eles po-
derào ate ser gravados nos Estados
Unidos." Robson devera ficar no Brasil
uma semana, o tempo necessário, segun-
do ele. para acertar todos os detalhes das
propagandas e continuar seu esquema de
treinamento, provavelmente nas pistas
do Cefan ou na Escola de Educação
Física do Exército, na Urca.

A experiência inovadora não o assus-
ta, nem o repentino reconhecimento co-
mo um dos cinco maiores atletas do
mundo. "Não mudei. Seguramente, não
mudei em nada. Só estou aproveitando e
fazendo bem o dom que Deus me deu."
Para comprovar o jeito sempre brinca-
lhào, arrisca. "Acho 

que agora estou
agradando a gregos, baianos e troia-
nos."

Sem muitos planos para a curta esta-
dia no Rio, o atleta — que conseguiu
esla semana aprovação nos exames de
inglês do American Language Institutc,
departamento da Universidade de San
Diego — quer apenas passear c fazer
turismo pela cidade. "Não vou fazer na-
da de especial." Robson deverá se encon-
tar hoje com Fernando Tovar, para sa-
ber mais detalhes sobre os comerciais,
cujos contatos iniciais foram feitos com
seu técnico, Carlos Alberto Cavalheiro,
que permaneceu nos Estados Unidos.
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Campeonato Eatodual
Masculino do Rio
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HANDEBOL
Cnmpoonato Pan-Amorlcano
lEm Havana Cub«|
Ro«uitado» da 3a rodada
Curva M » 11 MOaxo
Canada 3? a 18 Porto Rico

ICLISMO
Volta ám Dortmund
(Alemanha Ocicíontni)
Ciasaihcaçâo apo» !• dia

*ndroa» Kappos-Etiennodo Wildo
(Al Oc /Boi)

lorston rtttllonsmann/Anmony 0oy|O
(A! Oc /GBRi

Voikor Diahl/Danny Clark (Al Oc /
Au»tr 1

BASQUETE v;/r^.£trfv
Copa dos Clubes
Campoéios Europeus
MULHERES Wloknizri: (Pol) 58 x 64
Enlmont (fta), CSKA (URSS) 96 x
76 Arvika (Suo). MTK Budapost 75
x 76 Vy»oko (Tch) a Sporting (Oro)
56 x 58 Astarac [Ira)
HOMENS Straitol Kiov (URSS) 1W
x 88 Loch Pzonan (Pol) o Balkan
(Bul)91 x 107 Arls Salonika
Copa Ronchettl Feminina
Mont Snlonika (Oro) 62 x 66 Islãs
Canárias (Esp)

Intercontinental de Posoa-Qn-
los
(Em El Paso. Estados Unidos)
O portoriqijunho Willrodo Vasquoz
conquistou o titulo intercontinental
dos pesos-galos, versão Federação
Internacional de Boxe. ao derrotar, por pon-
tos. a Fornio Morales

GOLFE
Chevrolet Classlc
(Sâo Paulo Goll Club)
Classllicaçâo após 2a volta
1 José Cocoros (Arg) 134
2. Jack Ferenz (EUA) 136
3. Leo Jones (Ing) 139

Os delinqüentes
' J
\®tf

Fiquei 
na espera da

repercussão. Queria
mesmo ver ou sentir a
reação dos chilenos. Há
muitos e muitos anos vi-
sito o Chile c fiz lá gran-
des amigos. Pena que
um deles a turma de Pi-
noehct matou, O poeta
do Canto General, Pablo
Neruda. A primeira vez foi cm Sào Paulo, .
no ano de I945, por oeasiào do comício dc
Luís Carlos Prestes, no Pacaembu. Nos hos-
pedaràm na easa do famoso arquiteto Villa-
nova Àrtigas, amigo e construtor do estádio
do Morumbi.

Uma casa espaçosa, na rua Itápolis,
bem sobre o outro estádio, o Pacaembu.
A casa ficou cheia de hóspedes, c alguns
se acomodaram em divas. Neruda foi um
deles, fiscolheu um enorme e um bom
cobertor. Arrumou sua cama e advertiu:"Aqui é meu. Vou sair c ver a noite mas
quero encontrar minha cama", para con-
cluir, solene, "hermano, esta és mi casa".

Saíram, ele. Villanova c mais um. Ne-
ruda voltou lá pelas cinco da manhã e
logo ás sete, sete e pouco, apareceram os'
organizadores do comício. Foram entrando
e acordando todo mundo. Perguntaram por
Neruda c alguém fez um sinal mostrando á
enorme poltrona c o cobertor. Nada se po-
dia ver embaixo, mas um ronco bem do-
tamanho do poeta explodia na sala. Os
organizadores do comício não podiam espe-
rar c um deles gritou: 

"Neruda... Pablo...
Pablo... Levanta".

Neruda, caindo de sono, perguntou:"Que 
passa? Que passa'/" O organizador

respondeu: "Efmeeting...el tnecting de Pres-
tes! Ande. estamos em cima da hora".
Neruda tirou a coberta da cara. olhou em
volta, para todos c disse: "Abajo ei comu-
nismo... Abajo ei comunismo". Puxou de
novo a coberta para cima do rosto e
voltou a roncar. E outros c outros amigos
chilenos. Alçuns sobreviveram. Outro dia
estavam lá, lazendo uma vigília cívica pela
democracia. Mas esta repercussão não apa-
receu. A dos amigos.

Estive nos dois jogos. No dc Santiago
fiquei estarrecido. A onda era contra um
nais, não se tratava de um simples jogo...
Mesmo no estádio -- palavra que me
sinto mal naquele presidio ou cemitério
da ditadura Pinochet —, que ambiente os
colcguinhas armaram para nós. Palavra
dc honra: ninguém de dentro ou fora do
campo hostilizou aqueles cronistas xenó-
fobos c injustos, que quiseram atirar a
torcida contra nós c contra o time.

Ninguém k/ absolutamente nada. Aqui,
excluindo aquela moça tola. cento e cin-
quenta mil estavam no estádio apenas para
ver um jogo de futebol. Antes c depois da
grotesca farsa. Felizmente a Fifa estava
atenta. Cada dia é menor o espaço dos
delinqüentes no futebol.

Grêmio pega In ter-SP
tentando reabilitação
diante de sua torcida

PORTO \l 1 < .Kl O Grêmio, campeão da Copa do
Brasil, não conseguiu, ate o momento, se acertar no Campeo-
nato Brasileiro, alternando Nins e maus resultados. A derrota
da ultima quarta-feira, para o F.studian!cs de La Piata, no
Olímpico, pela Supercopa. já ameaça fazer voltar o baixo
astral. Hoje a tarde, contra a Internacional de Limeira, no
mesmo estádio, o (irémio joga com a obrigação de reabilitar-
se.

O técnico Cláudio Duarte, que já começa a ter contestado
seu esquema cheio dc cuidados defensivos, n.io parece preç-
cupado. Hoje a tarde. Cláudio desafia mais uma vez seus
críticos: retira Assis, jogador mais criativo da equipe mas que
passa por má fase. e coloca Lino. que só sabe desarmar. Es-
ta é a única alteração técnica. Na lateral esquerda. Fábio
substitui Hélcio. Icsiúnado, e Edinho c dúvida na zaga.
Se não se recuperar de uma lesão muscular, entra o ex-júníòr
Vilson

A Inter de Limeira chegou na tarde de ontem e prometesurpreender o (irémio Segundo o técnico Levir Culpi. o time
vai jogar para ganhar.

Grêmio: Mazaropi; Alfinete. Luis Eduardo, Edinho (Vil-son) e Fábio. Jandir. Lino, Adilson Heleno e Cuca; Kita e
Paulo Egidio lnier-SP: Silas; Valdcci, Edvaldo, Valdir Ca-
rioca e China. Luis Fernando, Gerson e Mendonça; Sidney,
Machado e Marquinhos. O árbitro será Wilson Carlos dós
Santos.

Asiáticos — A seleção dos Emirados Árabes Cuideis,
treinada pelo brasileiro Zagalo, joga hoje suas esperanças
de ir á Copa da Itália enfrentando a Coréia do Sul. hoje, cm
Singapura. Só a vitória garante a segunda vaga da Ásia na
Copa — a primeira já é dos sul-coreanos — aos árabes, quetêm cinco pomos ganhos, contra quatro da China e três do
Quatar e da Coréia do Norte, todos ainda com chancesTOs
outros jogos da rodada são China x Quatar e Coréia do Norte
x Arábia Saudita. ~—
Havelange nu — O atacante chileno Jorge Aravíiía
atacou ontem, na Cidade do México, onde joga, o presidenteda Fifa, João Havelange, a quem responsabiliza pela puniçãoao goleiro Rojas, que nunca mais poderá jogar partidasinternacionais. "Depois dc deixar meu país de fora do Mürj-
dial, a Fifa concluiu sua farsa com a sanção contra Rojas.
Agora, só falta o João Havelange posar nu, ao lado da nfocl-
nha que jogou o morteiro dentro de campo, para tudo ficar
perfeito", ironizou. .~*
Loteca — Dois jogos do concurso 8 da Loteca, anterjor-
mente marcados para hoje. foram transferidos para amanhã:
o nu 7. Sampaio Corrêa x Moto Clube, em São Luis; e o n° 12,
Paissandu x Remo, em Belém. O prêmio, segundo as expeeta-
tivas dos revendedores, deve ser de cerca de CzS 5 milhões—!
Adiamento — A interdição do Parque Antártica, fç$i
pela secretaria de segurança pública de Sào Paulo, provo-cou o adiamento da partida entre Palmeiras e Inter-l^S,
marcada para amanhã, pela primeira rodada do Campeonato
Brasileiro. Agora, o jogo será disputado na quinta-feira, diã"2
de novembro, ás I6h, no Morumbi. —.
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Copa AN PC é destaque em Cidade Jardim
\-"^-r f-r *-"' _£ Sao Paulo —Murilo Monon

SAo PAULO --Tendo como atração o prêmio acumu-
lado de NCzS 107 mil para as apostas do tipo bctting, a
Copa AN PC domina o programa do Hipódromo de Cidade
Jardim, que será realizada amanhã num total de cinco
páreos especiais. Mas o grande destaque será o oitavo
páreo, a Copa ANPC-Clássica, na distância de 2.400 me-
tros, em pista de grania, c dotação de NCzS 152 mil ao
proprietário vencedor.

Das cinco provas, que vão do páreo para velocistas
(1.000 metros) aos.2.400 metros, a novidade será a Copa
ANPC-Areia, quarta prova do programa, na distância de
1.400 metros. Ela foi instituída para atender a um antigo
pedido dos proprietários, que agora terão um páreo de areia
formado por competidores de alto nível. No ano passado, a
prova clássica e mais importante do festival realizado na
Gávea, foi vencida por Bat Masterson, seguido de Jack Bob
e Ken Graf.

Ontem, os animais inscritos para a programação do final
dc semana, c que estavam cm São Paulo, concluíram seus
aprontos. Entre eles. as principais forças paulistas como
Ycry Lazy, Ken Graf, Corto Maltesc c Jigo. Este último,
com Edson Ferreira, passou os 1,000 metros em Im05, sem
forçar.

Interessada cm oferecer outras atrações ao público, além
das próprias provas, a direção do Jóquei Clube dc São
Paulo e a Associação Nacional dos Proprietários dc Cava-
los (ANPC) prepararam uma série dc eventos paralelos ao
festival. Entre elas. o sorteio de vários prêmios, como

passagens aéreas e aparelhos eletro-domésticos. Além disso,
haverá música ao vivo e uma exposição dc artes plásticas.

Jorge Ricardo luta pelo
bi animado com Ego Trip

Jorge Ricardo, campeão da estatística dc jóqueis na Ga-
vca ha oito anos consecutivos, pode conquistar, amanhã á
larde. no Hipódromo de Cidade Jardim, o bicampeonato da
Copa ANPC Entusiasmado com o desempenho dc Ego Tnp
nos iremos, ele acha que o castanho de propriedade do Ha-
ras Santa Ana do Rio Grande tem chance dc repetir a
sensacional vitoria de Kev, Gardcns, que superou o paulis-
ta Vinliâo no olho mecânico, em 1987,

"Sâo cavalos de estilos diferentes, mas têm cm comum a
disposição nas corridas", disse Ricardtnho "Kew Gardcns
foi um especialista na milha, distância cm que venceu o GP
Presidente da República. Ganhou tambem por duas ve/es a
(opa ANPC. Fgo Tnp prefere corridas de fundo c já dc-
rnonstrou categoria ao terminar cm segundo, muito perto de
Meu Gaúcho, no Derby, e ao derrotar Troyanos, no Cri-
tenum."

Kew Gardcns defendia a farda do Stud Tonázio. curiosa-
mente, a mesma dc Jack Bob. agora um dos principais
adversários de Ricardo na corrida de amanhã Cavalo briga-
dor, nunca perdeu uma corrida em que houve luta.

Ricardo se lembra com carinho do filho dc Millenium:
"Kev, Gardcns tinha um coração enorme Muitas ve/cs
o adversário avançava com maior ação e parecia perto da
vitória, mas quando começava a briga cabeça com cabeça.
cie sempre lesava a melhor. Eu mesmo fui sua vitima na
vitoria de 1'JSi no GP Presidente da Republica Montava Ul-
nmo Macho, do Haras Santa Ana. e nos 200 metros finais ele
apareceu por fora, montado pelo Gabriel Meneses Nio pude
resistir"

Ego Tnp. único dc sua geração a vencer Troyanos em
prosa clássica, pagou caro por isso. Nunca mais teve
sorte cm paro» importantes, mesmo sempre correndo com
destaque. Quarto na Trump Cup. quando voltou 15 kg
acima do peso. e segundo no GP Cruzeiro do Sul. na raia
pesada, onde sofre rebate, sempre c grande barbada no
percurso, mas tem sido superado nos instantes decisivos.
Ricardo espera as coisas diferentes, amanha "Senti o cavalo
miiis alegre do que da última vez. Ele me pareceu muno
di»postO, num estado atlético espetacular, e, se tudo correr
bem na viagem, deve fazer grande corrida."

1 Depois dc montar o excepdoul Sundav Silcnct nts
J vitorias do kt-ntucl) IHrbs e dn Prctkocsi Males,

este sim. l'at V aUn/utla foi suxpcnvi p,ir Ml dias, apirs
exame anti-dopinj; que acusou traços dc encaina cm «*u
sangue. A ds-eisão dos dirigentes do turfe do hipódromo dc
Santa Anita, na Califórnia, impedira sua presença no
BrecderVCup Classic, a 4 dc novembro, prosa com prêmios
no valor de l SS 3 milhões.

Sadia vence Rodrimar
e conquista segundo
titulo em São Paulo

A Sadia confirmou seu favontismo ao conquistar ontem o
bicampeonato paulista dc vôlei feminino, ao derrotar a Ro-
drimar, no terceiro e ultimo jogo da decisão, por 3 a 0,
parciais de 15/4, 15 II c 15 II. no ginásio poliesportivo
dd Ibirapuera. na capital paulista.

Após o último ponto, do set mais difícil, as jogadoras da
Sadia comemoraram intensamente a conquista, abraçando-
se, principalmente Ana Moser, que acaba de conquistar seu
quinto titulo paulista. No primeiro jogo. a Sadia venceu dc 3
a 1, perdendo o segundo pelo mesmo escore.

No Rio, 16 duplas disputam a partir das 9h dc hoje. no
Posto 4. em Copacabana, a primeira etapa da Copa Lu-
brax. Serão realizados ainda mais tres torneios ate janeiro e a
dupla que marcar maior número de pontos, ao final da
competição, será indicada pela Federação de Vôlei do Rio
para participar do Brasil Open, seletiva para o Mundial dc
Vôlei dc Praia.

Hoje serão disputados os jogos eliminatórios cm apenas
um sei de 15 pontos. As duplas serão divididas em quatro
chaves e as duas primeiras de cada grupo se classificam para a
fase final de amanhã, quando cada partida terá dois seU dc 10
pontos. Além das etapas seguintes da Copa Lubrax — em
Icarai. na Barra da Tijuca. c em Ipanema - serão realizadas
ainda mais quatro seletivas pelo Brasil, uma delas no
Rio,

Título da classe star

fica com Torben mesmo
restando duas regatas

SÃO PAULO — A dupla carioca Torben Grael Marcelo
Ferreira conquistou o título do Campeonato Brasileiro
de Iatismo, na classe star, com duas regatas de antecipação.
Torben e Ferreira cruzaram em segundo lugar, na quarta
regata, ontem â tarde, na represa dc Guarapiranga, mantive-
raiai a liderança, com apenas três pontos perdidos, c não
podem mais ser alcançados. A regata foi vencida pelos paulis-
tas; Alessandra Pascolato e André Sinclair, que com este
resultado passaram para a quinta posição na classificação
geral.

Alan Adler, campeão mundial da classe, que podia amea-
çar o título de Grael, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos
de Seul, ano passado, chegou apenas na quinta posição
ontem, permanecendo na segunda colocação do torneio com
26,7 pontos perdidos. A seguir estão Christoph Bergman,
com 32,7 pontos perdidos, e Reinaldo Conrad, com 33,4.
Conrad também tinha chances de disputar o título, mas foi
apenas o sexto colocado de ontem.

O forte vento, de cerca de 15 nós, que soprou ontem na
raia, exigiu muito dos velejadores, quebrou dois barcos e
não facilitou a vida dos lideres. Após uma largada ruim,
Torben e Marcelo ainda conseguiram reagir e ultrapas-
saram os barcos de John King e Christoph Bergman, para
cruzarem a linha de chegada na segunda colocação. As
duas últimas regatas do Campeonato serão disputadas hoje e
amanhã. Nas anteriores, a dupla carioca venceu as três
primeiras.

^MíM*fe*!^'í'*^' •'¦-' ^^'X-aa-aliMaa ^N]lMxi*F'H<Y A% ÊmwÊm lUuSsiw

.aCrlinH LviJiwl!i "Wb-íÍlHÍ ¦BtU , ,, ;¦^¦mfêkw.IStfkt y-rTMIr 1mr'mffT1"1^mmmmr u- - jgÁw %Br ^*8 «-^HBÍjwilaaPSwTHiWPV
laaaaH^»»1' ^}s5*WhF *^^|S»SW^^^«' ¦" "^ K ''^tÍ*'^ ^ '^ «8^^^^

W» I VB^ Wf ^SB^^Slaaifl^rSaaaaaSf^áaiar V**"*¦' *"t* T^^»ay . JÊfíkf- "Bfrí *'' -j*,.

"~"M * *mr~ —"• «**>*< "•*''
-* ,*. "'•Ja»** ¦

Ken Graf, favorito da ANPC-Clássica, terminou o apronto sob comando de ,/. Garcia

Hoje, na Gávea

Aprova 
central desta tarde no

Hipódromo da Gavca c 0 Gás-. Mini
sico Paulo
metros
dotação de 

'NCzS 
9.000,00 para o

proprietário do ganhador. O páreo é

c Nelson Monte, em 3 200
na pista de grama, com a

uma revanche dc Bat Masterson, do
Haras Santa Ana do Rio Grande,
contra Jaguapcri. dos Haras São José
c Expcdictus. que o derrotou recente-
mente por desclassificação, no Clássi-
co Josc Bastos Padilha. Mais aguerri-

do no percurso dc fundo, bem ao
gosto dos filhos dc Waldmeístcr, Bat
Masterson deve vencer o rival. Os
demais concorrentes lutarão por uma
colocação no marcador ou ficarão na
expectativa do fracasso dos favoritos.
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1" Pasrao
2' PaVrao
3- PArtro
4* Pároo
S* P.Vco
o- PArao
7* Párao
8- Pàrao
•>• Pàrao

10-P*rtx)

Migh Glass ¦ Groon PrintoO ¦ Mirapuama
Valei Du Roí ¦ Kolaros ¦ Koy Hoidor
Hor Higrirniss ¦ Woil » Hoan ¦ Hawkbill
Gloo-Bor ¦ AU Bluos ¦ Atacôra
Cristal Nobre ¦ Usoful Lio ¦ Doar Botwoon
Bat Mantorson ¦ Jaguapon ¦ El Progresso
Daflon ¦ Fioro Chiaro ¦ Jarvgaboiro
Erva Divina ¦ Grace Sola ¦ Cnapasca
III Be Tfsoro ¦ Triestirso ¦ My Siinshmo

Comprador ¦ Ituango ¦ Go To Grenoda
Acumulada 2°6(Valet Du Roí), 6*1(Bat Maatorson) o 7*9<Datlon)

Judô — O judoca Aurélio Miguel
esteve reunido ontem, no Rio, com Frc-
denco Mexa c outros colegas. Aurcho
veio participar da entrega de troféu»
dos Jogos das Luminárias da Associa-
ção Nacional de Deficientes Físicos
(ANDF), no clube Municipal. Amanhã,
ele e os judocas da seleção nacional
vão organizar o primeiro encontro do
Movimento pela Renovação do Judô
Nacional, no Hebraica, cm Sào Paulo.
Remo — A sexta regata do Campeo-
nato Estadual do Rio dc Janeiro será
disputada hoje, a partir das 14h. no
Estádio dc Remo da Lagoa. A classifi-
cação do campeonato ate agora c a
seguinte: I") Flamengo, 432 pontos; 2")
Vasco, 169; 3') Botafogo. 48.
Pólo — Começa amanhã, nos campos
da Vila Militar, da Klabin e do liaguai.
a semifinal da III Copa Klabin de Pólo.
Oito equipes lutam para passar ás fi-
nais do torneio: Tavan, Sào Fernando,
Pólo By Ktm. Segundo RCG. CMVM-
A. CMVM-B. Tigres c Carrasco.
Basquete — O Flamengo manteve
a liderança do Campeonato Fstadual
masculino ao obter sua quarta vitória,
ontem, sobre o Tijuca, por 90 a 79. Fm
Sào Januário, o Vasco derrotou a AABB
de Brasília por 81 a 75 e no Mourisco o
Botafogo teve dificuldades para vencer o
Olaria por 64 a 61, A rodada será com-
plementada hoje, com a partida entre
Olaria c AABB, às I8h30tn, no ginásio
do Riachuclo.
Xadrez — O campeão mundial de
xadrez, o soviético Garry Kasparov, der-
rotou ontem o seu compatriota exila-
do Gata Kamsky em duas partidas de
xiulre: ativo. F.sta foi a primeira parti-
da que um detentor do titulo mundial
faz nos EUA desde I907. O xadrez ativo
c um tipo dc xadrez cm que os compe-
tidores tem, no máximo, 30 segundos
para movimentar uma peça.
Deserção — Três atletas da Romc-
nia abandonaram ontem a delegação do
seu país durante o banquete de encer-
ramento de um torneio internacional
de handebol feminino, realizado cm
Amsterdã, na Holanda. Eva Mozsi, de
28 anos, Nicoletta Boriceanu, 22, e Li-
liana Topea, também de 22 anos, ainda
não apareceram, mas se acredita que
elas vão pedir asilo político.
Whitbread — A Duquesa dc
York, Sarah Ferguson, mulher do Prin-
cipe Andrew, da Inglaterra, visitou on-
tem vários barcos que disputam a regata
Whitbread de Volta do Mundo c estão
ancorados no balneário uruguaio de
Punta Del Este.

Kobson Caetano
chega para
vender imagem

Robson Caetano chegou ontem ao
Rio para assinar dois contratos de publi-
cidade c programar dois comerciais que
gravará: o primeiro, com uma marca dc
televisão, e outro, de uma companhia dc
seguros. Para o atleta, que participa pela
primeira vez desse tipo dc divulgação c
desconhece ainda os detalhes dos contra-
tos, a disciplina dentro e fora das qua-
dras foi a responsável pela escolha dc sua
imagem. v

"Já fiz muitas brincadeiras na tclcvi-
sào, mas nunca participei de nada pareci-
do. Acredito que me escolheram porque
fui disciplinado c um dos competidores
mais determinados do ano", assegurou.

'Os contatos entre os organizadores das
propagandas c o atleta estão sendo rcali-
zados por Fernando Tovar. que chefiou
a delegação que participou da 1,'nivcrsia-
de, cm agosto, na Alemanha.

Tovar. no entanto, nào adianta qual-
quer detalhe dos comerciais. "Sei 

que são
duas produções muito diferentes", co-
mentou. "Uma delas, inclusive, foge to-
talmente ao estilo do atletismo. Eles po-
derão até ser gravados nos Estados
Unidos." Robson devera ficar no Brasil
uma semana, o tempo necessário, segun-
do ele, para acertar todos os detalhes das
propagandas c continuar seu esquema de
treinamento, provavelmente nas pistas
do Ccfan ou na Escola de Educação
Física do Exercito, na Urca.

A experiência inovadora nào o assus-
ta, nem o repentino reconhecimento co-
mo um dos cinco maiores atletas do
mundo. "Nào mudei. Seguramente, não
mudei cm nada. Só estou aproveitando e
fazendo bem o dom que Deus me deu."
Para comprovar o jeito sempre brinca-
lháo, arrisca. "Acho 

que agora estou
agradando a gregos, baianos c troia-
nos."

Sem muitos planos para a curta esta-
dia no Rio, o atleta —- que conseguiu
esta semana aprovação nos exames dc
inglês do American Language Institute,
departamento da Universidade de San
Diego — quer apenas passear e fazer
turismo pela cidade. "Nào vou fazer na-
da de especial." Robson deverá se encon-
tar hoje com Fernando Tovar, para sa-
ber mais detalhes sobre os comerciais,
cujos contatos iniciais foram feitos com
seu técnico, Carlos Alberto Cavalheiro,
que permaneceu nos Estados Unidos.
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Campeonato Estadual
Masculino do Rio
2* roda<Ja do raturno
Vasco 3 i 0 Municipal (15/9. 1V11
a 15/12)
flflmervjo 3 * 1 TlJUC*

HANDEBOL
Campeonato Pan-Amcrtcarvo

|Em Havana. Cuba)
nosuiiado» da 3' rodada
Cuba 39 a 11 MòalCO
Cnnnd* S? « 18 Porto Rico

ICLISMO
Volta da Dortmund

lAiomanha Ocidontal)
Classificação após 1* dia

Andreas Kappos/Etionne da Wilde
(Al Oc /Boi)

Torston Rotlonsmann/Aniriony Doyio
(Al Oc /G8M)

Volkor Dtehl/Danny Clark (Al Oc /
Austr)

BASQUETE
Copa dos Clube a
Campeões Europeus
MULHERES. Wlokni/rr IPol) 58 x 64
Emmonl (Ita), CSKA (URSS) 96 »
76 Arvika (Suo). MTK Budapost 75
x 76 Vysoke (Tch) o Sporllng (Qro)
56 x 58 Aslnrac (Fra)
HOMENS: Slroilol Kiev (URSS) 104
x 88 Loch P/onan (Pol) o Balkan
(Bul) 91 x 107 Ana Salonika

Copa Roncliettl Feminina
Mont Salonlka (Ore) 62 x 66 Islãs
Canárias (Esp)

Pesos-Qa-Intercontinental de
los
(Em El Paso, Estados Unidos)
O portorlquonho Willrodo Vasquoz
conquistou o titulo Intercontinental
dos pesos-galos, vorsâo Federação
Internacional do Boxe, ao derrotar, por pon-
tos. a Fernlo Morales

GOLFE
Chevrolet Ciassio
(Sao Paulo Qoll Club)
Classillcaçao após 2' volta
1. José Coceres (Arg) 134
2. Jack Ferenz (EUA) 136
3. Loe Jones (Ing) 139

João Saldanha
Os delinqüentes
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Fiquei 

na espera da
repercussão. Queria

mesmo ver ou sentir a
reação dos chilenos, Há
muitos e muitos anos vi-
sito o Chile c fiz lá gràn-
des amigos. Pena que
um deles a turma de Pi-
nochet matou. O poeta
do Canto General, Pablo
Ncruda. A primeira vez foi cm São Paulo,
no ano de 1945, por ocasião do comício do
Luis Carlos Prestes, no Pacacmbu. Nos hos-
pedaram na casa do famoso arquiteto Villa-
nova Artigas, amigo c construtor do estádio
do Morumbi.

Uma casa espaçosa, na rua Itápolis,
bem sobre o outro estádio, o Pacacmbu.
A casa ficou cheia de hóspedes, e alguns
se acomodaram cm divas. Ncruda foi um
deles. Escolheu um enorme e um bom
cobertor. Arrumou sua cama e advertiu:
"Aqui é meu. Vou sair c ver a noite mas
quero encontrar minha cama", paracon-
cluir, solene, "hermano, esta és mi casa".

Saíram, ele, Villanova e mais um. Ne-
ruda voltou lá pelas cinco da manha e
logo ás sete. sete c pouco, apareceram os
organizadores do comício. Foram entrando
e acordando todo mundo. Perguntaram por
Ncruda e alguém fez um sinal mostrando a
enorme poltrona c o cobertor. Nada se po-
dia ver embaixo, mas um ronco bem do
tamanho do poeta explodia na sala. Os
organizadores do comício nâo podiam espe-
rar e um deles gritou: 

"Ncruda... Pablo...
Pablo... Levanta".

Ncruda, caindo dc sono, perguntou:"Que 
passa'' Que passaT' O organizador

respondeu: "El meeting...el meeting de Pm-
tes! Ande, estamos em cima da hora".
Ncruda tirou a coberta da cara, olhou cm
volta, para todos c disse: "Ahajo ei conut-
nismo... Ahajo ei comunismo". Puxou dc
novo a coberta para cima do rosto e
voltou a roncar. E outros e outros amigos
chilenos. Alguns sobreviveram. Outro dia
estavam lá. fazendo uma vigília cívica pela
democracia. Mas esta repercussão não apa-
receu. A dos amigos.

Estive nos dois jogos. No dc Santiago
fiquei estarrecido. A onda era contra um
país. náo se tratava de um simples jogo.
Mesmo no estádio -- palavra que me
sinto mal naquele presidio ou cemitério
da ditadura Pinochet —, que ambiente os
colcguinhas armaram para nós. Palavra
dc honra: ninguém de dentro ou fora do
campo hostilizou aqueles cronistas xenó-
fobos c injustos, que quiseram atirar a
torcida contra nós e contra o time.

Nineuém fez absolutamente nada. Aqui.
excluindo aquela moça tola. cento c cin-
qüenta mil estavam no estádio apenas para
ver um jogo dc futebol. Antes e depois da
grotesca larsa. Felizmente a Fifa estava
atenta. Cada dia é menor o espaço dos
delinqüentes no futebol.

Grêmio pega Inter-SP
tentando reabilitação
diante de sua torcida

PORTO ALEGRE - O Grêmio, campeão d.i Copa do
Brasil, não conseguiu, ate o momento, *• acertar no Campeo-
nato Brasileiro, alternando bons c maus resultados. A derrota
da última quarta-feira, para o Estudiantçs de La Plata, no
Olímpico, pela Supercopa. já ameaça fazer voltar o baixo
astral. Hoje a tarde, contra a Internacional de Limeira, no
mesmo estádio, o Grêmio joga com a obrigação de reabilitar-
se.

O técnico Cláudio Duarte, que já começa a ter contestado
seu esquema cheio de cuidados defensivos, náo parece preo-
cupado. Hoje á tarde, Cláudio desafia mais uma ve? seus
críticos: retira Assis, jogador mais criativo da equipe mas que
passa por má fase. c coloca Lmo, que so sabe desarmar. Es-
ta è a única alteração técnica. Na lateral esquerda, Fábio
substitui Mclcio, lesionado, e Edinho è dúvida na /aga.
Sc nào se recuperar de uma lesão muscular, entra o e.vjúmor
Vilson.

A Inter de Limeira chegou na tarde dc ontem c promete
surpreender o Grêmio. Segundo o técnico Lcvir Culpi, 0 time
vai jogar para ganhar

Grêmio: Mazaropí; Alfinete. Luis Eduardo, Edinho (Vil-
son) c lábio; Jandtr, Luio. Adilson Heleno c Cuca, Kita e
Paulo Cgidio. Inter-SP: Silas; Valdcci, Edvaldo, Valdir Ca-
noca c China; Luis Fernando, Gérson e Mendonça. Sidney,
Machado e Marqumhos. O árbitro será Wilson Carlos dos
Santos.

Asiáticos — A seleção dos Emirados Árabes Unidos,
treinada pelo brasileiro Zagalo, joga hoje suas esperanças
de ir á Copa da Itália enfrentando a Coréia do Sul. hoje, em
Singapura. Só a viiória garante a segunda vaga da Ásia na
Copa — a primeira já é dos sul-coreanos — aos árabes, que
têm cinco pontos ganhos, contra quatro da China e tres do
Quatar c da Coréia do Norte, todos ainda com chanccSTOs
outros jogos da rodada sào China x Quatar e Coréia do Norte
x Arábia Saudita.
Havelange nu — O atacante chileno Jorge Aravcna
atacou ontem, na Cidade do México, onde joga, o presidente
da Fifa, João Havelange, a quem responsabiliza pela punição
ao goleiro Rojas, que nunca mais poderá jogar partidas
internacionais. "Depois de deixar meu pais de fora do Mun-
dial, a Fifa concluiu sua farsa com a sanção contra Rojas.
Agora, só falta o João Havelange posar nu, ao lado da tnoci-
nha que jogou o morteiro dentro dc campo, para tudo ficar
perfeito", ironizou.
Loteca— Dois jogos do concurso 8 da Loteca, anterior-
mente marcados para hoje, foram transferidos para amanliã:
o n° 7, Sampaio Corrêa x Moto Clube, em São Luis; e o n° 12,
Paissandu x Remo. em Belém. O prêmio, segundo as expecla-
tivas dos revendedores, deve ser de cerca de CzS 5 milhõcsr«
Adiamento — A interdição do Parque Antártica, feita
pela secretaria de segurança pública dc São Paulo, provp-
cou o adiamento da partida entre Palmeiras e Inter-RS,
marcada para amanhã, pela primeira rodada do Campeoiíãío
Brasileiro. Agora, o jogo será disputado na quinta-feira, dia 2
de novembro, às 16h, no Morumbi.



Do ataque à retranca e vice-versa
Fia joga atrás
mesmo com o
reforço de Zico

A torcida rubro-negra, que se habi-
tuou com o estilo ofensivo de sua equi-
pe, talvez estranhe a tática com que
ela enfrentará a Portuguesa, hoje, ás
lf)h, no Morumbi. O oulrora ousado
Flamengo agora pensa primeiro em se
defender, numa tentativa de se prote-
ger da má fase, reconhecida pelos pró-
prios jogadores.

O técnico Valdir Espino/a é fran-
co."O Flamengo precisa se recuperar
na tabela, mas não pode correr riscos
desnecessários." Dessa forma, fica fá-
cil entender as mudanças táticas Preocu-
pado com a defesa, que apresenta desen-
trosamento c ainda terá Rogério
improvisado na lateral esquerda (Leo-
nardo está suspenso), o treinador quer
um time compacto, que marque muito c
seja veloz no contra-ataque, com Bujica c
Zinho, os dois únicos atacantes escala-
dos.

Os jogadores não fazem objeção ao
esquema. "O time tem mesmo que se
armar de trás para a frente. As coisas
náo andam bem", reconhece o zaguei-
ro Fernando. Nem a volta de Zico,
recuperado da contusão no joelho di-
reito. provoca excesso de confiança. "I:

um grande reforço, mas nào altera nos-
sos cuidados defensivos," confirma Lspi-
noza.

Nào se deve pensar, porém, que o
Flamengo não sonhe com os dois pon-
tos. Mais que isso: sabe que serão fun-
damentais a suas ambições no Cam-
peonato Brasileiro. Com 10 pontos
ganhos — quatro a menos que o líder
Corintians . o time vise a complica-
da situação de precisar da vitória e
nào ter a confiança necessária para bus-
cá-la a qualquer cusio. "A zaga nào
pode se mandar de qualquer maneira,"
alerta Fernando.

André Cruz O presidente da
Ponte Preta, Lauro Moraes esteve ontem
no Rio c, após reunião com o vice presi-
dente de futebol do Vasco. Lurico Mi-
randa. e com o vice presidente de fute-
boi do Flamengo, George Hclal.na CBF,
negou o empréstimo de André Cruz ao
rubro-negro. O dirigente paulista afir-
mou que somente o Vasco p-xiena libc-
rar o jogador,

Ricardo Conzalez

Portuguesa Flamengo
Hlilmar tZéCartOa
Eanau 3 Joaimar
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Retorno de Le
deixa Lopes
mais confiante

SÀO PAULO - Depois de tentar,
de todas as formas, levar o jogo para o
Caninde, a Portuguesa entra em cam-
po hoje á tarde, no Morumbi, contra o
Flamengo, pensando apenas numa boa
vitória para iniciar sua campanha na
segunda fase do Campeonato Brasilei-
ro Mesmo lamentando o fato de não
jogar em seu estádio, o Antônio Lopes
recebeu uma boa noticia: o atacante
Lê foi liberado c joga.

O treinador lembrou que os jogos cm
casa ganham mais importância nessa
fase, quando o time tem a tarefa de
recuperar a diferença de pontos para
os lideres da chave. A Portuguesa está
com II pontos ganhos, contra 14 de
Palmeiras c Vasco. Antônio Lopes acre-
dita que os jogos continuarão muito
equilibrados. "Os times se eqüivalem c
são poucos os jogadores que desequili-
bram".

Os dirigentes da Portuguesa náo can-
sam de lamentar a intransigência da dirc-
toria da CBF, ao transferir a partida
para o Morumbi. Com as chuvas que
começaram a cair, ontem, na capital

paulista, ninguém acredita em um públi-
co superior a 10 mil pessoas, o que deve
prejudicar a média de renda da equipe.
"Sem dúvida teríamos unia renda melhor
no Caninde", disse o vice-presidente de
futebol Joaquim Justo dos Santos. Entre
os jogadores a impressão é que o campo
do Morumbi vai facilitar o toque de bola
da Portuguesa.

Se antes do Campeonato
Brasileiro alguém se atrevesse a
prever que o Botafogo entraria
na segunda fase prometendo um
futebol ofensivo, onde só a vitó-
ria interessa, e o Flamengo atlo-
tasse explicitamente a retranca,
considerando o empate um
grande resultado, corria o risco
de ser taxado de insano. Afinal,
a cautela está geralmente rela-
cionada às pretensões alvinegras
- apesar do titulo estadual, li o

Flamengo, segundo torcedores e
a letra de seu hino, sempre este-
ve relacionado a vencer, vencer,
vencer,

Na irônica questão que en-
volve os dois finalistas do Esta-
dual está a figura do hoje teeni-
co do Flamengo, Valdir
Espinoza. Herói da conquista
alvinegra, ele venceu com a filo-
sofia de primeiro garantir o em-
pate e, se possível, vencer o jo-
go. Isso ocorria porque o time
do Botafogo cra reconhecida-

mente inferior tecnicamente aos
demais. Quando Espinoza se
transferiu para a Gávea, adotou
a mesma tática. Em tese, os re-
saltados deveriam ser outros, já
que o Flamengo, segundo sua
tliretoria, "é um dos melhores
elencos do Brasil".

Mas Espinoza está obtendo
sucesso. A idéia que ele colocou
na cabeça de botafoguense, de
que ninguém ganha jogos só
com o nome ou a cor da cami-
sa, e que só se prova superiori-
dade dentro do campo, perma-

neceu até hoje, mesmo após a
saida do técnico. Por isso, os
alvinegros são conscientes de
suas possibilidades, e lutam pela
vitória, atacando, até consegui-
Ia. No Flamengo, o limitado
elenco começa a entender o rc-
cado de seu comandante, perce-
bendo que, por mais que a cami-
sa pese, não ganha sozinha. E,
principalmente, que, ao contra-
rio de outros tempos, o Flamen-
go é inferior a muitos times.
Contra eles, o empate é um
bom negócio.

Paulo Nicolnlla
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contratada para animar futebol sutço, desanimou-se com n fulia de clubes e voltou por empréstimo

Héldcr
Sem jogar há
nm ano, aqui
ou na Suíça
O 

substituto de Paulinho Criciúma
não joga há exatamente um ano.

O fato parece estranho sabcndt>sc que.
cm novembro de 1988, o centroavante
Ilelder Jaime da Luz Ferreira foi con-
tratado pela agencia de publicidade
Protcam, de Genebra. Suíça, para aju-
Jar a incrementar o futebol local Sem

encontrar clube, ficou oito meses para-
do por lá c. agora, decidiu voltar.
emprestado ao Botafogo "Estou louco
para acertar e virar titular do time
Sei que Criciúma c um ídolo, mas
quero dar tudo para ficar de vez no
Botafogo."

Paraense de Belém, ele começou
no Remo e checou ao júnior botafo-
guense cm 84. "\im 

por conta própria,
para tentar a sorte na cidjde grande.
Nem senti muito a distância da família,
mas o Rio é muito diferente de Belém.
t uma cidade maior e mais violenta,
c isso fez com que eu náo acertasse."
Mal subiu para os profissionais, outra

mudança radical, na transferencia para
a Suíça.

Ilelder critica a Protcam. onde con-
vtvcu com o cx-htcral argentino Ta-
rantini. funcionário da agencia "F.u

u para o Laiasannc. ma» a Protcam
rnc comprou c. depois, qualquer time
que se interessava por mini. cia rxdia
um absurdo. Resultado fiquei oito
meses «rm jogar, embora nunca tenha
me faltado quakjucr conforto ou sala-
no." Hcldcr lembra que enfrentou um
pouco mais facilmente os hábitos curo-
pcus graças á ajuda do ponta-direita
Paulo Ccsar, cx-Corinuani c São Pau-
Io. "Enfrentei temperaturas de ate cm-

co graus negativos, E o resto também
e muito diferente. Paulo César foi
um grande amigo'."

De volta 30 Brasil pediu a
Protcam para ser emptestado ao Bota-
fogo - , acha que, apesar dã pouca
estatura (l,7lm, 6ókg), Icrn grandes
chances de brilhar no Botafogo, "O

Ldu me deu a maior força c vou
jogar tudo o que sei " Aos 22 anos.
mostra-se desiludido com <> futebol
suíço Emprestado gratuitamente ate
,'l de dezembro, prefere ficar no Brasil
do que voltar a Suíça, apesar das
vantagens financeira» "O Rio c longe
de casa, mas pelo menos e Brasil."
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Rebelo foi o melhor jogador do treinamento do I asco, ontem, com oportunismo, movimentação e i rês pois

Flu treina mal e Telê Torcedores vibram com
diz que está tudo bem bom coletivo do Vasco

jopes quer time no ataque

O Fluminense recolocou os pés no
chão. A euforia que dominou o clube
desde a chegada de Tclè Santana so-
freu ducha fria no coletivo com os ju-
niores, ontem à tarde nas Laranjeiras.
Durante 60 minutos, os profissionais
tiveram dificuldades pura criar chan-
ces de gol, não conseguiram vencer a
dura marcação dos garotos e, princi-
pulmente, mostraram preocupante fra-
queza para evitar os contra-ataques,
com os zagueiros tendo de sair diversas
vezes para o combate direto. No fim do
treino, foi difícil esconder a inquieta-
ção com o empate de 2 a 2.

O lado bom do esquema implanta-
do por Telê ficou evidente no primeiro
gol dos titulares, marcado por Edgar,
cm belo chute da entrada da área. Em
jogada individual, o lateral recuperou
a bola na intermediária adversária,
numa prova que a marcação por pres-
são é eficiente. O problema estava
mais atrás — à exceção de Donizcte, o
meio-campo ficou estático, sendo pre-
sa fácil para os juniores. Além disso, o

ótimo desemjsenho do lateral-esquer-
do César c do ponta Franklin trouxe
perigo constante ao gol de Ricardo
Pinto.

Sem Lucas, o time foi prejudicado
pela ausência de Marquinho, que tam-
bém não joga amanhã, contra o Náuti-
co, cm Recife. Rinaldo, ponta mais
ortodoxo, não conseguiu colaborar na
armação e no combate no meio-cani-
po. Apesar dos problemas. Telê gos-
tou. "Os 

juniores exigiram muito", co-
mentou. "Temos de corrigir apenas a
deficiência na marcação aos contra-a-
taques". Depois do coletivo, o técnico
conversou longamente com os titula-
res, pedindo mais atenção c vontade.

O 7ngueiro Torres não perdeu a
confiança. ."Estas coisas acontecem",
minimizou. "O time treinou forte du-
rante toda a semana e, no último dia,
enfrentou forte adversário". O apoia-
dor Donizcte também confessou que a
equipe estava cansada. "Todos verão
no jogo que o Fluminense é um lime
diferente", prometeu.

O grande número de torcedores que
lotou as sociais de São Januário para
assistir ao coletivo de ontem á tarde
deu a medida exala do otimismo que
tomou conta dos vascainos para o jogo
de amanhã, no Maracanã, contra o
São Paulo. As atuações de Titã e Qui-
rionez, a dupla Ikbeto c Bismarck e a
goleada aplicada pelos titulares foram
aplaudidas com entusiasmo. No meio
de tanta festa, apenas uma pessoa se
mostrava precavida: o técnico Nelsi-
nho. "Somos um time romântico. Ata-
camos muito e sempre esquecemos a
defesa", reclamou.

Os lamentos de Nelsinho têm fun-
damento. Mais uma vez. o ataque pro-
vou não ser motivo para dor de cabeça.
Foram seis gols — Bebcto (3), Bis-
marck (2) e Tato — c um revezamento
perfeito. 

"Na frente, estamos muito
bem", admitia o treinador, que, para
surpresa geral, anunciou a permanên-
cia de Tato na ponta-esquerda, com
Willian e Boiadeiro no banco de rescr-
vas.

As preocupações surgem na defesa.
Luis Carlos VYinck está suspenso com
três cartões amarelos e Mazinho, para
o treinador, náo costuma ter o mesmo
desempenho na laleral-direita. Pior
ainda: o coletivo deu a certeza de que o
equatoriano Hoger Quinonez ainda es-
tá longe da adaptação ao esquema táti-
co pretendido por Nelsinho. "t tudo
questão de tempo", analisou o zaguei-
ro, autor de um gol contra.

Titã também provou que sua me-
lhor forma física ainda está longe de
ser alcançada. Esteve tímido, sem des-
cobrir a melhor posição em campo, e
só melhorou no fim. Depois, satisfeito
e confiante numa grande atuação con-
tra o São Paulo, Nelsinho definiu o
time: Acácio, Mazinho, Marco Auré-
lio, Quinonez e Cássio; Zé do Carmo,
Andrade, Bismarck c Titã: Bebcto e
Tato. O Rayo Vallecano, da primeira

divisão espanhola, deve mandar repre-
sentante ao Brasil na próxima semana,
para observar c fazer proposta pelo
zagueiro Marco Aurélio.

Botafogo vai à
frente mesmo
sem 2 atacantes

Sem dois de seus artilheiros no Bra-
sileiro -- Paulinho Criciúma c Gusta-
vo, ambos com dois gols c contundidos
—, o Botafogo estréia hoje no segundo
turno contra o Cruzeiro, no Maracanã,
com esquema totalmente voltado para
o ataque, como quer o técnico Edu.
Jogando em casa, e a três pontos do
lider Corintians, o treinador acha que
só a vitória é bom resultado: "Será um
jogo muito difícil. Além da qualidade
do Cruzeiro, o Ènio Andrade sempre
joga com os times muito fechadinhos.
Mas vamos com tudo para vencer e dar
uma super secada no Corintians con-
tra o Santos."

Paulinho Criciúma foi selado por
ter amanhecido com o tornozelo direi-
to bastante inchado c dolorido, o que
provocou, inclusive, suspeitas de fra-
tura. Tenso, foi levado pelo médico Joa-
quim da Malta ao Hospital Carlos Cha-
gas, Após a radiografia, o jogador
tranqüilizou-se ao saber que havia ape-
nas uma torção: "É uma hora pés-
sima para contusões, mas estou até sans-
leito por náo ler ocorrido fratura." Para
apressar a recuperação, Criciúma leve o
pe gessado e, segundo o médico Lidio
Toledo, só volta a treinar quinta-feira.
Dificilmente jogará no próximo fim de
semana.

A entrada do centroavante Ilelder.
que formará o ataque com Maurício e
Donizcte, causa alguma preocupação cm
Marechal Hermes. O principal temor ê
que o Botafogo se torne vulnerável no
meio campo: "Teremos só dois pcgadih
rei, Carlos Alberto c Lutsinho. Milton
Cruz joga mais para a (rente. Vamos.
dessa forma, precisar de toda a coopera-
çáo c disposição do pessoal da frente
Essa história ilc que jogando em casa c
fácil não passa de conversa", disse o
capitão Mauro Galvão

Ldu lamentou a ausência de Cnciú-
ma c lambem se preocupa com o de-
scntrosamcnlo do alaquc: "Ele fará falta
c e claro que pode ocorrer certa desorga-
mzação Mas rúo admito que isso seja
justificativa para ma atuação. Todos que
entram tem plenas condições de jpgar e
são conseguir a vitória "

Botafogo Cruzeiro
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Cruzeiro está
desfalcado de
três jogadores

BELO HORIZONTE O Cruzeiro
enfrentará o Botafogo, hoje à tarde, no
Maracanã, sem três titulares: o late-
ral-direito Balu, o zagueiro Gilmar Fran-
cisco e 0 atacante Paulo Isidoro. O tecni-
co F.nio Andrade comandou um treino
coletivo ontem cedo. na uva da Raposa,
quando confirmou a entrada de Dinho
no lugar de Balu e Adilson no de Gilmar
Francisco. A duvida do treinador c sobre
o substituto de Paulo Isidoro. Fie esta
entre Daniel c Betinho. que não foi bem
contra o Argentinos Jumors.

Para o torcedor carioca, as princi-
pais atrações são o latcral-csqucrdo
Eduardo, ex-jogador do Fluminense, e
o atacante Careca, que está prometeu-
do uma grande atuação. No ano passa-
do. num jogo com o Botafogo, em N i te-
rói, Careca esteve envolvido num
tumulto com o árbitro daquela parti-
da, foi expulso c chegou a ser julgado
por agressão, mas acabou absolvido,
embora temesse uma punição rigoro-
sa.

A preocupação do treinador é com a
irregularidade do time, que vem alter-
nando ótimas exibições com outras mui-
to fracas. Esta inconstância vem sendo
sentida especialmente no final do segun-
do tempo, quando o Cruzeiro tem levado
vários gols, como aconteceu nas duas
últimas partidas, contra Sport (2 a I para
0 time pernambucano e 1 a 1 com o
Argentinos Juniors).
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Banho liberado
no Flamengo

RS A Iirmã informa que «jiitisc
todas as praiai do Rio estão

libcrailns pura o banho neste fim de
semana Barra da Tljuru, Pepino,
Lehlon (com exceção do ponto em
frente ao Jardim de Alá), Ipanema,
Copacabana (menos em frente à
Hua Júlio de Castilho*), Leme,
Vraia \ermelha e Hamcngo (me-
nos em frente à Rua Corrêa Du-
tra). Continuam impróprias para
banho, detido ao alto índice de co-
liformes fecais as praias da l rca e
Uotaíojjo.
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Olho da rua
B l*altam 54 dias para começar o vc»
râo, O que o governador Moreira
Franco e o prefeito Marcello Alencar
esiào fazendo para devolver ao Rio
as praias sem poluição?
¦ Cuidado com o motorista do távi
placa IN 5*J40: além de rodar com
laMiiieiro adulterado, ele reage gros-
seiramente quando o passageiro pene-
be ç reclama da irregularidade.
D índices Jc poluição do ar medidos
está semana pela I eenia: cm Bonsu*
cesso (subúrbio da Leopoldina) fo-
ram registrados 10? microgramas de

¦ 
partículas sólidas em suspensão p*>r
m * de ar; em Copacabana (Zona Suli.
41 croeramas m1; e no Mcier (su-
burbio da Central). 4S microgramas
m' O índice aceitável é de SU micro-
gramas mJ,
B Vmanhi, de S às 12h. será reali/adn
o 5" Campeonato de Patinação Artbti-
ca nu Gelo, na pista do Barraslmp-
ping.
B Representantes das associações de
moradores e de mulheres do Leme
(Zona Sulícstarão hoje e amanha, de
lOh as I2h, na -Vu-mda Atlântica.
revi (hendo assinaturas cm protesto
contra a cobrança de estacionamento
na orla marítima
B Os moradores da Rua Santa \mé-
rica. em Nargt-m (írande. mandaram
ofklo ao prefeito Marullo Alencar pe-
dindu que st-jam fiilas obras de capta-
cão de águas pluviais r pavimentação
em paralelepqxtins.
B Na última quinta-feira, a Comlurb
ir, .io Morro du Pavàonnho, cm Ipa-
rtema (Zona Sul), mas limpou somen-
te a c.in.iteu de escoamento de agius
que fica nos fundos do edifício nume-
to 10 da Rua Alberto de Campos A
parte que fica na favela não foi Itm*
pa,
B O que a PM pode ía/er para que
diminua o numero de carros arromba-
dos. de dia e de noite, na Rua Profi-s-
vir Luiü ( antanhede, em laranjeiras
(Zona Sul)?

Queixas do Povo
B Jamil Martins Mota. de Nova
Iguaçu (Baixada Fluminense), du
que de*»de o ano passado pede á
Ccdae, inutilmente, uma extensão da
rede de acua para a Rua Caracas, no
bairro Sova Atlântída.
A Ccdae informou que Jamil é o único
morador da rua e fica difícil estender a
canalização para atender apenas unia
casa. No entanto, o engenheiro Jaime
Azulav. do 17° Distrito da companhia,
tentará encontrar uma solução.
B A Associação de Moradores da
Ilha do Governador pede policia-
mento para a Rua Eduardo Nadruz.
no bairro da Portuguesa, onde ocor-
rem muitos assaltos.
O 17" BPM prometeu aumentar inten-
sificar o policiamento na área.
B Edno Oliveira Santos, de I.aran-
jcíras (Zona Sul), pede esclarecimen-
tos à Ccdae sobre a falta d'água na
Rua Marquesa dos Santos.
A companhia reconhece que houve pro-
bleinas nas duas últimas semanas, de-
vido ao rompimento de adutoras, mas
garante que o abastecimento já está
normalizado.
B Irene Meth. de Copacabana (Zo-
na Sul), informa que. em julho, pediu
á 5* Região Adnnnisirativa uma vis-
toria cm seu apartamento, danificado
por infiltrações provocadas por uma
obra no prédio vizinho, mas não
foi atendida.
B A Divisão de Engenharia Sani-
tária da Secretaria de Saúde esclarece
que o atraso foi devido a problemas lm-
rocráticos. O engenheiro Olho Peterdl
fará a vistoria na terça-feira.

B No dia 1" de outubro de 1900, o
JORNAL DO BRASIL publicou a
seguinte queixa: "O sr. tenente nono-
rario do exercito Elias Lopes de Men-
iJonça, residente á rua Santos Rodri-
gues n. 25, queixou-sc-nos homem de
que fora preso, sem mais nem menos,
na noite de 27 do mez passado, ao
sahir de sua casa. pelo supplénte Ma-
nuel Antônio Teixeira Júnior, da 10a
circumscripçào, o qual. não respei-
tando as suas immunidadés de ofli-
cal. mandou-o acompanhar por uma
praça até a delegacia da 1 Ia circums-
cripçào. Ahi, felizmente, o respectivo
delegado tralou-o com a devida con-
sideração e mandou-o em paz."

'Traficante9 é
_____

José Roque processará jornal que o chamou de criminoso e publicou foto sua com Brizola
O presidente da Associação de Moradores

Pró-Mclhoramcntos do Morro do Telégrafo, em
Mangueira (Zona Norie), José Roque Ferreira,
de 39 anos, afirmou que processara o jornal O
Globo por calúnia e difamação, por causa da
matéria, publicada ontem, em que é apresentado
como o traficante de tóxicos Eure* fl. Roque, que
aparece ao lado de Leonel Brizola em uma foto
reproduzida pelo jornal, denunciou "E uma ira-
ma política. Fizeram uma montagem para com-
prometer a mim e o Brizola Colocaram o quadro
em cima de uma cadeira com um monte de armas
para prejudicar a gente." Há 13 anos Roque
preside a associação do Morro do Telégrafo c no
ano passado foi candidato a vereador pelo PNAB
(Partido Nacional dos Aposentados do Brasil),
recebendo 1.556 votos,

Roque disse que. quando se candidatou, tirou
fotos com Leonel Brizola, no apartamento dele
em Copacabana, porque 0 PNAB estava coligado
ao PDT. Fez 3IM) poiters. que distribuiu a varias
pessoas, incluindo presidentes de -16 associações
de moradores Segundo Roque, a casa na Ladeira
dos Tabajaras, cm Copacabana (Zona Sul), onde
policiais dizem ter apreendido, quinta-feira, co-
caina, armas e sua foto abraçado com Bn/ola já
foi sede da associação de moradores local.

Roque contou que apoiou Moreira Tranco na
campanha para o Governo do Estado c é filiado
ao PMDB, mas se candidatou a vereador pelo
PNAB porque a legenda era mais barata, O
presidente da associação do Morro do Telégrafo,
uma comunidade com 35 mil habitantes, c casado
c tem 10 filhos, seis deles adotivos Mineiro ck
Carangoia, vim* em Mangueira desde os 7 anos.""Sempre me preocupei com esta comunidade".
cornou "Nunca tive envolvimento com a polida.
Tenho condições de provar minha inocência c
vou lutar ale o fim", afirmou Roque, que recebeu
ontem do deputado federal Vívaldo Barbosa, li-
der do PDT na Câmara, uma oferta de assessona
jurídica do partido
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Interesses
em lugar
da verdade

Dcnise Ferreira du Silva'

O 
fato ocorri-
do de-

monstra mais
unu ir/ que num
pais como o nos-
so as coisas sào
colocadas não ne-
ctssariamcntc de
acordo com a \er-
dade dos f.ttos.
mas em função
dos interesses da-
Ljucks que fssJcm
lucrar com a \ei-
são mais "ôb\ia",

S.t foto, estampada n.t primara pi-
pna de um jornal de grande circulação
do Rio, aparece um dos candidatos a
Presidência da República ao lado de"um homem preto de bigodes", O pós-
ter foi encontrado, segundo a matéria,
numa /vv.f de fumo de uma das inume-
ras fivelas da cidade. A partir dai, com
informações de um pstlia.il que e co-
nhecido como torturador de presos, o
referido jornal busca revelar as liga-
çôes escusas do candidato.

A despeito do interesse mais que sa-
bido desse jornal em desmoralizar o
candidato a presidência, denunciando
suas prováveis relações com o crime
organizado, a foto revelador» denun-
cia uma faceta das relações stKiaís no
nosso pais.

A imprensa tem como finalidade pri-
meira levar ao conhecimento dos cida-
í/.ii)s os últimos acontecimento. A tarefa
de informar o grande público, nó entan-
to. exige dos protisstonais o cuidado de se
resguardar de possíveis conclusões levia-
nas.

Na busca do sensacionalismo, em
geral recorre-se a crenças presentes no
imaginário social O "homem 

preto"que
aparece na loto foi apontado pelo psih-
ciai torturador como sendo um conheci-
do traficante. Os moradores do morro da
Mangueira, no entanto, afirmam tratar-
se do presidente da associação dos mora-
dòrrcs do local.

Ames de comprovar a verdade dos
fatos, o jornal preferiu acatar a versão
("a mais óbvia") daquele que por sua
prática deveria ser colocado sob sus-
peição. S'a ânsia de alcançar seu obje-
livo primeiro, de desmoralizar o can-
dida lo. o jornal vem mais uma vez
reforçar a crença social de que o negro
c antes de tudo um criminoso. O falo
de se tratar de um líder comunitário
não o livra da acusação de ser um
traficante.

Utilizando-se dessa representação so-
ciai que coloca a cor como marca óbvia
de criminalidade consegue-se de modo
imediato comprovar as ligações reprova-
veis do candidato.

* Donise Forroira da Silva 6 socióloga, posquí»
sadora do Centro do Estudos Alro-Aslâticos.
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Roque mostrou que
c funcionário da
Fundação Leão
XIII. Disse ser
assessor de Nelson
Moreira Franco e
chefe de setor na
Feem, ganhando por
mês NCzS 3.347 nas
três funções

A reação de Brizola
na página 5
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Tempo Serviço
RIO/NITERÓI
A Diretoria de Hldrojjrafio e Na-
vcgaçilo do Ministério da Man-
nha prevê pura hoje, lempo insta-
vcl, com chuvas esparsas. Ventos
Sudocsic Sul. fracos a modcrii-
dos. Visibilidade moderada.
Temperatura cm declínio, A tem-
peratura de oniem variou entre
24" e 29°.
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Leitura do Satélite: A frente iria que estava no Sul
começa a peneirar no Sudeste. O Ceniro-Oeste apre-
senia um aglomerado de nuvens formada pela massa
quente que abrange a região. No resto do pais existe
nebulosidade.
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mConsumidor
Comissão de Defesa do Con.su-

midnr (Câmara Municipal do Rio de Ja-
neiro): Praça lloriano, s/n°, sala 201,
Cinelándia. Tel.: 292-4141. ramais 365 e
364, e 262-7638 (direto), horário de 10 ás
I6h;

Secretaria Municipal de Saúde (De-
parlamento Geral de Fiscalização Sa-
niiaria): Rua Afonso Cavalcanti, 455, 6"
andar. Cidade Nova. Tel. 273-6117. ra-
mal 2280. e 293-4595 (direto), 24 ho-
ras.

Suhah: Av. Franklin Roosevelt, 39. 2"
andar. Centro. Tel.: 198 e 262-0198.

ív" 7 Telefones úteismi
Água i
193; Gás

Policia: 190; Defesa Civil; 199;
esgoto: 195; Corpo de Bombeiros:

197; Luz tforça. 196
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IPt_ Flamengo Farmácia Flamen-
go. Praia do Flamengo. 224. Tel: 285-
I548(aic Ih).

Leblon Farmácia Piauí. Av Alaulfo
de Paiva. I 283. Tel.: 274-7322 (dia e
noite»

Copacabana Farmácia Piauí, Rua Ba-
raia Ribeiro. 646 Tel,: 255-7445 (dia e
noite)

Barra da Tijuca Farmácia Piaui. F.s-
irada da Barra. I 636. loja t. bloco E,
An ("enter Tel 399-8322 (dia c noucl

Cawadura Farmácia Mav Rua Si-
dònio Pais. 19 Tel 269-6448 (dia e
noitei

Realengo Farmácia Capitólio. Rua
Marechal Soares Andréa. 282 Tel.: 331-
6900 (dia e noite).

Bauucessa. Farmácia Vitoria. Praça
da» Nações. 160 Tel 260-6346 (ale
21b)

Kffier Farmácia Macken/ie, Rua
Dia» da Cru/. 616 Tel 594-6930 (dia e
noite)

Jacarepaguà Farmácia Carollo, Es-
irada de Jacarepaguà. 7912 Tel 392-
18X8(ate Ih)

Tijuca Casa Granado, Rua Conde de
Bonfim, 30O-A Tel 228-2880 e 228-
3225 (dia e na le)

EJB Êmêrgêngjas!
B_ j\ Pròntos-socorros cardíacos—
Botafogo: Pró-Cardíaco, Rua Dona Ma-
riana, 219. Tel.: 286-4242 e 246-6060;
Tijuca; Prontocor, Rua São Francisco
Xavier, 26. Tel.: 264-1712.

Urgências clinicas — Botafogo: Clinica
Bambina, Rua Bambina, 56. Tel.: 286-
0662.

Urgências pcdiáiricas — Botafogo:
Urpe. Av. Pasteur. 72. Tel.: 295-1195);
Ipanema: Urgil, Rua Barão da Torre,
538. Tel: 287-6399,

Urgências ortopedicas — bbhn Co-
trauma. Av. Alaulfo de Paiva. 355, 2°
andar Tel 294-80X0

OtOrrinolaringologia — Copai abana
Cola. Rua Tonclcro."l52. Tel.: 236-0333

Oflalmologia — Ipanema Clinica de
Olhos Ipanema, Rua Visconde de Pi-
raja. 414, sala 511. Tel: 247-0842

Psiquiatria — Botafogo. Serviço de
Urgência Psiquiátrica do Rio de Janeiro,
Rua Paulino Fernandes. 78. Tel 542-
0X44

Pròntos-socorros dentários — Copa-
eabana Clinica Dr Barroso. Rua Santa
Clara. 115. sala 408 Tel 235-7469.
Ti/uca Centro Especializado de (Kionto-
logia. Rua Conde de Bonfim. 6M Tel
288-4797.

Reboque
São Cristóvão Aulo-soiorro

Botelho. Rua Sa Freire. 127. Tel 580-
9079. Rio Comprido Auto-socorro (iafa-
nholo, Rua Ansiidcs Lobo, 156 Tel:
273-5495

Cláudio Paiva

Capitão Guimarães está certo: O próximo presi-
dente da República tem a obrigação de resgatar os
700 mil brasileiros que vivem dessa profissão não
regulamentada...

m

85Chaveiro

Va: Lt>bt> Trancauiii ( entrai
de Atendimento. \v Vicente de Carva-
lho. 270. loja B Tel v, | .(P70. v>|. | In),
288-2099 e 268-5827. Colete Chaveiro
Império. Rua Corrêa Dutra. 76 Tel
245-5X60, 265-8444 e 285-7443m—'Segpurança

/ Delegacia Lipeciui iie Atendi-
menloà Mulher Av Pres Vargas. I 248.
3° andar. Centro Tel 223-1366. ramais
194.195 e 137, f 233-0008 (direto)
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TOUKO
2! d» awil » 20 de maio
O launno e»!â taivai comando muito doco.í
tlHx,olate »co«»a» gostosas que aiimeniam,
a sua ansiedade e o seu incrível compinao"
oral Ai*m disito está imotiido de muilaj
sensualidade o senlimonto de partilha e,
cooporacâo

GÊMEOS
2' de maio a ?0 dn Junho
Nâo firjue trancado dentro da sua ca-,
bota os outros tom mu«a coita a ensi-i
na.' para .oce n para isto e preciso sej
desgarrar das sua» idéias mais arraigada»|
e começa' » crescer, tròcálrvttQ iníormaçôesi
com as pa,9Soas r- aça contatos

CÂNCER
2» do junho a 21 de julho
Memórias do timdo do t>au voltam a remo-!
»er sua» emoções no correr doslo sa&ado ^
de lua nova Sua mento nílo está lhe dando ,
sossego, em oarv.a atividade o eaotaçâo I
Leia discuta coloque-se lambem no lugar'
dos oofos

EDMORT'sJOtÇ. sa' &t fcAICON-
THAC! rr_5E
7CJ&LA.&?/

L F VERÍSSIMO E MIGUHL PAIVA CEBOLINHA MAURÍCIO OE SOUSA
¦Ç T7ZT
^a^_S§5f«^

IXÀO
22 de lulho a 22 de agosto
O leonino esta talando e se comunicando \
segundo suas motivações emocionais e í
plásticas, podendo ter altos e bamos nos (
sous humores, mas muito aberto ao deba-
te. à comunicaça,o e a eapressâo artística o j
estética das suas idéias.

}
V1KOKM
23 do agosto a 22 de setembro \
Coloque sua atetividade em dia. redeli-'
na seus valores e sentimento» do pra-:
jor e do troca do emoções com as pos-.
soas mais chegadas. Compre e adquira j
artigos ligados à beleza, alimentação e ¦
cultura Sentidos apurados

IJBRA
23 do sutpmbro a 22 de outubro
Coloque seus nervos para descansar, ro-!
pouse a cabeça o repenso tudo de bom e r
ruim que aconteceu com você ontem Você j
ainda eslâ muito romântico, sensível e j
emotivo, mngoando-se facilmente com a f
critica dos outros

}
ESCORPIÃO
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23 de outubro a 21 de novembro
Atenção a Inllamações e excessos de bebi-
da ou comida O momento pareço estar
lodo voltado para seus relacionamentos o
você precisará nâo só redollnir os seus
caminhos e prioridades, como também
harmonizar suas dilerenças

SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 do dezembro
NAo se deixe levar pela preguiça e pela
apatia, osquecondo-so com lacilidade da-
quilo que ê o mais importante e prioritário
na sua vida a evolução. Vônus continua
viaiando pelo seu signo, acendendo sua
beleza e trazendo sorle

Cruzadas CARLOS DA SILVA
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HORIZONTAIS — 1 — fuQlr (o animai) o dificilmente deuar-sa
pogar, andar som ocupação, mandnar, lornar-ae velhaco, viver
na ociosidade. 11 — l&mina uaada peloa labrlcantet de alfinete»
para igualar oa arame». 1? — olendor o credito ou a reputação
de. violar o direito do, tornar-se pateta ou idiota 13 — carbonato
das lavras dlamanttteraa. su|etra produzida por mel ou outra
substância. 14 — preparado farmaoéutlco feito com mel e pétataa
de rosas secas, mel rosado, fórmula farmacêutica, empregada
como colulôrlo e adstringente. 18 — prato típico da cozinhH
baiana, multo apimentado, feito com peixe ou galinha, a que se
adicionam leite de coco. camarões seco» e frescos. pAo da
véspera, amendoim •< castanha de caju torrados a moldo» e que
se tempera com azoile-de-dendè, além dos temperos habituais,
vatapá, 19 — estar mais ou manos prestes a completar-se certo
período de tempo decorrido sobre (um fato). 20 — planta da
família das burseracoas; designação comum ao óleo e á resina,
medicinais, extraídos dessas plantas. 21 — coroa de coral erigi-
da sobre um pilar vulcAnico e que aparece á feição üu uma Ilha
multo rasa encerrando uma lagoa, ilha de coral, que forma um
circulo ou anel. meia ou monos continuo ao redor de um lago
interior. 23 — eplteto que os chineses acrescontam ao nome dos
deuses principais; 24 — que é de outra raça. que tem origem
dlferento, originário do outra espécie ou roça, 26 — encovar.
obrigar a caça a fugir para o seu covil; meter-se em cova; 27 —

sufixo grego que exprime tugar, estabelecimento onde se exerce

o emprego ou indústria; 29 — relativo ou pertenconte a altera-

cõos no núcleo de um átomo, ou que utiliza energia liberada por

tais alterações numero de prôtons no núcleo de um elemento, o
qual coincide com a ordem do elemento na classificação periodl-
ca. 30 — atpinhoao. irabalhoao, 31 — nora» dado a Adoni» p«io«
dôr lo*

verticais — I — procaaso para avaliar a qualidadn doa
soluções salinas empregadas no comércio, medição do tamanho
dos corpusculos vermelhos do sangue pela utilização do um
esfregaço de sangue como grade de ditraçéo, 2 — grande erva
aquático, da família das nlnfeécoas. presa ao fundo por um
rtzoma comestível cu)as lolhae. de bordos levantados como tabu-
loiros, sao redondas, chegando a 1,8 m do diâmetro, o cuias
flores, as maiores da América (30 cm de diâmetro) lom
muitas pétalas alvas ou rosadas o sô abrem a noite, e cujas
sementes fornocom lécula utilizável. 3 — indivíduo do baixa
eilroçâo. pessoa do pouca confiança. 4 — ave da (anilha dos
psitacideos, de cauda longa, e em cuja plumagem predomina o
escarlate-vivo, sondo que as penas das rémiges primán.ts sèo
azuis e as das loctrizes. amarelas; 5 — Inslrumento que sorve
para manter um oviao om determinado rumo, e composto do dois
giroscôpios que controlam a posição horizontal e a vertical, 6 —
símbolo do astatlnlo, 7 — entre os gregos, composição vocal, ge-
ralmente acompanhada pela citara ou polo aulo. que obedecia a
determinados padrões fixos aos quais se atribula influencia
mágica, e que era destinada a louvar os deuses ou a coiobrar
certos acontecimentos; melodia tipo a quo na Antigüidade se
atribula influência mágica, moral ou simplesmente oliciôncia
ritual; 8 — lugar afastado da povoaçAo; lugar retirado, ermo,

aoliiano. calmo, ailancioao. 9 — dispositivo môval localirado na

poria posienor da oitromidade da asa do nviao. doslina-

do a conlrolar os movimentos de inclinação leloral do aparelho,

como por exemplo, nas curvas. 10 — Pessnle de brasão circulo

em lorma de moeda, ornamento de cor. igual ao bosanle, 15
— demônio. Inimigo (enlre oa libelanos). ir — dossel, nos

leiioiros das macumbas carioca», sob o qual servom as comidas

aos sanios 16 — extremidade de um conduto de chaminé, quo
se liga em angulo rolo ao conduto vertical, munida de antopnros

que evitam o relluxo da lurnaça pnra o interior da chaminé 21 —

no hindulsmo a no budismo, qualquor livro sagrado que Ira-

te do mitologia, cosmologla. etc . exceto os Vedas 21 — segundo

Plalflo o principio de ordom. mediador onlre o mundo sensível e

inteligível 25 — origem, principio 28 — enxaqueca, mo-

léslia Colaboraoao da F.A. SILVA — Nttarol.

SOLUÇOU PO NÚMBRO ANTERIOR

HORIZONTAIS — coferdâ, pe, ofito, amen. Iimonilo. ítalo. an.
mim oco acogulados. doslmotna. ea. oros, re. clímax, unha;
loro

VERTICAIS - coilmndor; ofltlco; flmatoso. etologia. rono. âata.
pe. entrosa, monodromo, oleol, coisar, um, atnl. ou. ca, xo.

Correspondência parai Rua daa Palmalraa, 57 ap. 4
BotafoQO — CEP) 22.870

CAPRICÓRNIO
22 do dozombro a 20 de janoiro
Vocô pode oslar sempre so apaixonan-
do por pessoas que sao opostas a vocô
mas no fundo, bom no fundo espelham
como vocô ô de lato. sô que nflo de-
monstra. Mas nào viva estas emoções
reprimidas através dos outros. Assuma

AQUÁiUO
21 de |aneiro a 19 do lovoreiro
Como representante mais evoluído da Irin-
dade do Ar, vocô terá a seu favor uma
mentalidade ampla, çjeral e irrestrita que
poderá trazer novas Idóias e conhocimen-
tos no dia de hoje, que inspirarão seu
luturo.

PEIXES
20 de levereiro a 20 do março
Nunca espere demais dos outros para I
nào se aborrecer ou se decepcionar quan- i
do o véu da ilusSo for retirado dos seus
olhos sonhadoios. Dia significativo para
decisões Importantes, espocialmente na
área afetiva.

CARLOS MAGNO
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Estado dá reajuste mensal a partir de novembro
CAMPOS. RJ — A nnrtirrlo nnvnmhm mctárín nctnA,ta\ ™.„ „<»„k„u„„ _: i. m*campos, RJ — A partir de novembro,

todos os servidores públicos estaduais
passarão a ter reajustes mensais de sala-
rio, conforme proposta que o governa-dor Moreira Franco envia segunda-feira
á Assembléia Legislativa. O funcionalis-
mo receberá também um adicional a ti-
tulo de ajuda para transporte, nos mol-
des do vale-transporte do governofederal. Os valores, entretanto, ainda cs-
tão sendo estudados pela Secretaria Es-
tadual de Administração.

(A nova política salarial para o serviço
público foi anunciada pelo próprio go-vernador, que veio a Campos (Norte
Fluminense) com todo o secretariado, á
exceção de Lúcia Léa Guimarães, da
Administração. A secretária de Educa-
ção, Fátima Cunha, afirmou que no má-
ximo em três semanas estará concluído o
novo plano dc cargos e salários do ma-

gistério estadual, que estabelece piso de
NCz$ 1.560. Isso, segundo ela, fará com
que os professores 

"parem de pensar em
greve".

O secretário de Assuntos Fundiários,
Vicente dc Loureiro, anunciou que deu
prazo de 30 dias para que lorde William
Prcttyman, o inglês dono da Usina Santa
Cruz, uma das maiores produtoras de
açúcar c álcool da região, devolva ao
patrimônio público estadual as 13 ilhas
do Rio Paraíba do Sul que mantém em
seu poder, por permissão do juiz Sebas-
tiào Rugier Boleli. A decisão do juiz, em
julho último, obrigou o lavrador João
Batista Martins, sua mulher c os 16 fi-
lhos a abandonarem a Ilha do Gcnipa-
po, onde há 14 anos cultivavam frutas c
legumes e criavam porcos c galinhas. A
familia agora voltará á ilha.

Bruno Voirjr

Marcello equipara pensionista
Os servidores municipais ficaram decepciona-

dos com os benefícios concedidos pelo prefeito
Marcello Alencar pelo Dia do Servidor Público.
que se comemora hoje. Eles esperavam a apresen-
tação do Plano de Cargos e Vencimentos prome-
tido para esle mês, mas cm solenidade no Palácio
da Cidade o prefeito anunciou vantagens apenas
na área da Previdência. A mensagem do prefeito,
i ser encaminhada á Câmara Municipal, prevê,
entre outras medidas, a elevação do valor das
pensões para 100°. do vencimento do sen idor na
ativa e das vantagens permanentes, mediante
contribuição única de 9"». Marcello autorizou
também convênio entre o Previ-Rio c a Rio-Ur-
be para construção de 2.595 casas.

"Há dois dias enviamos tele» ao prefeito pe-
dtrtdo que. se ele não pudesse enviar a mensagem
agora, nos desse pelo menos S00» dc abono, a ser
descontado após a adoção do plano", rccla-
mou o presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos do Município do Rio dc Janeiro, Ciastão
Filho Na solenidade, diante de Marcello Alencar
e seus secretários, Ciastão Filho divsc que "sem o
plano o servidor não pode ser dignificado". Se-
gundo o presidente do sindicato, há 32 mil servi-
dores em situação dc penúria, ganhando NCzS
250, menos que o salário mínimo.

Caso a mensagem dc Marcello seja aprovada
pela Câmara Municipal, os inativos do munici-

pio, que foram desligados do Instituto de Prcvi-
déncia do Estado do Rio (Iperj) cm 19 de setem-
bro deste ano, pela Lei Estadual 1,529, ficarão
amparados pelo Previ-Rio. Os servidores quedescontavam 7% c 9% dc seus vencimentos paraa Previdência c recebiam respectivamente pen-soes dc 50% c 80% dos vencimentos, passarão a
descontar a contribuição única dc 9% c a receber
100°. dos vencimentos. A mensagem propòctambém pensão para o marido nas mesmas
condições da concedida á mulher c a faculdade dclegar a pensão, caso o segurado não tenha cònju-
ge. companheiro ou dependentes

As 2.595 unidades habitacionais, a serem
construídas a partir do convênio entre a Rtolr-
bc c o Prcvi-Rio, deverão ser entregues ao funcio-
nalismo nos provimos 18 meses. Estas unidades
ficam nos bairros dc Inhaúma (499), Ilha do
Governador (96). Campo Cirande (2 000), alem
das já iniciadas cm Bangu, com financiamento da
Caixa Econômica Federal, totalizando 4,575 ca-
sas. Marcello Alencar propôs a instituição dc
delegados prcvkknciarii>s. a serem eleitos cm ca-
da entidade dc classe, cujos filiados sejam única-
mente servidores publicas, para credenciamento
pelo Prcvi-Rio Estes delegados processarão os
pedidos dc empréstimos dc emergência a serem
submetidos ao prefeito.
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iode Janeiro, ficou todo congestionadoU acesso a Ponte Rio-Niterói e a A venida Brasil, pelo elevado e pela Avenida R

Ventania tumultua a cidade
Ponte c interditada
por 45 minutos e
ca usa engu mi ia men t c >

Engarrafamento causado pelo fechamento,
durante 45 minutos, da Ponte Rto-Nitcròi
translormou cm verdadeiro caos o trânsito do
Rio, Devido aos fortes ventos, que alcançaram
ate 70 quilômetros horários no vão central, a
Policia Rodoviária I cdcr.il foi obrigada a reter

iluui de veículos nos dois sentidos da ponte,das I6h45m ás I7h30. CJ congestionamento
atingiu as principais ruas do Centro do Rio c
Niterói, o I unel Rebouças c a Avenida Brasil.

A hora do rwh, os motoristas foram apa-
nhado» de surpresa pelo fechamento úâ pontenquanto esperavam, muitos motoristas, impa-

cientes, abandonaram os carros c. sentados na
mureta, reclamavam da situação. "Estou cansa-
do dc enfrentar esses problemas. Chega", desa-
bafou o mensageiro Valter Sena. que desceu do
ônibus 999 (Castelo—Niterói), preso no engar-
rafamento, e decidiu ir para Niterói de barca.

Os motoristas que cruzaram o vão central
ficaram desesperados com o balançar da ponte."Senti tremer tudo c pensei que a ponte ia cair",
disse Flãvia Stelita, que atravessou dc ca-
rona, com uma amiga Mesmo acostumado
com os rotineiros problemas, o motorista Cos-
me. do reboque do DNER, que trabalha pelomenos oito horas «Jiánas. retirando carros cn-
guiçados das pistas, passou mal e foi so-
corrido por colegas teve uma cnsc nervosa,
apôs chepr do vão central, rebocando um au-
tomóvcl e com medo da ventania. Amparado
pelos colegas do pedágio, teve de tomar um
calmante

Só ás 20h30. quando a velocidade do vento
baixou para 30 quilômetros horários, o trânsito
se normalizou. Apesar das rajadas do sudoeste,
anunciado na véspera pelo serviço de previsãodo tempo da Marinha, os aeroportos fun-
cionaram normalmente. Nem mesmo os bondi-
nhos do Pão dc Açúcar pararam, tampouco as
barcas Rio Niterói. Na Zona Sul. o trânsito
esteve confuso, principalmente na Lagoa. Na
Avenida Borges de Medeiros, o congestiona-
mento era intenso. Ambulâncias do Hospital
Miguel Couto ficaram impossibilitadas de aten-
der a chamados de emergência.

Na saída da Rodoviária Novo Rio, os
carros de passeio que se dirigiam para a Região
dos Lagos misturaram-se aos ônibus interesta-
duais c mesmo aos municipais. Vários carros
cnguiçados na Avenida Rodrigues Alvesdificul-
taram mais ainda a vida de dezenas dc motoris-
tas.

Fotos do Tasso Marcelo
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O Emb~ 120 Brasília (D), com capacidade pura 30 PMsagdroljaTaa^

Ponte Rio-São Paulo terá também aviões Brasília
Rio-Sul fará 12 vôos
diários, inclusive
durante a madrugada

Célia Aberid

Os velhos Electras, que por 14 anos
dominaram a Ponte Aérea Rio-São
Paulo, estão cada vez mais próximos da
aposentadoria. Depois da entrada da
TAM no mercado, em setembro, com
dois aviões holandeses Fokker, e da
possibilidade de operação dos Boeings
'37—300, entre os aeroportos Santos
Dumont e Congonhas, em poucos me-
ses, a Varig dá outro passo para substi-
tuí-los. Dia Io de novembro, sua subsi-
diária, Rio-Sul Serviços Aéreos
Regionais, inaugura vôos com o
EMB^ 120 Brasília. A Varig é a maior
acionista do pool que controla a Ponte
Aérea.

Com capacidade para 30 passageiros— um terço do Electra —, o Brasília,
desenvolvido no início dos anos 80 pelaEmbraer, fará 12 vôos diários (ida e
volta), com tempo previsto de uma ho-
ra e cinco minutos (sentido Rio-São
Paulo) e 50 minutos (sentido inverso).
Os Electras fazem o mesmo percursocom tempos entre 45 e 50 minutos.

Mas o Brasília apresenta vantagens
em relação ao Electra e ao Fokker,
desenvolvidos na década de 50: é mais
novo, silencioso e confortável e seu sis-
tema de segurança está entre os mais
modernos. Além disso, contará com
bom serviço de bordo, restabelecerá o

vôo da madrugada (saida de São Paulo
à lh) e fará reservas de passagens, opc-
ração eliminada há cinco anos nos ou-
tros serviços da Ponte.

"A idéia de colocar o Brasília na
Ponte surgiu a partir de campanha con-
tra os Electras. que afirma que eles são
aviões geriátricos. A melhor resposta
que encontramos foi colocar em fun-
cionamento o produto de última gera-
ção na classe dos aviões de médio por-
te", disse o presidente da Rio-Sul,
Humberto Costa. Para ele, a criação do
Top Service Rio-Sul — como é chama-
do o novo serviço — não pode ser
interpretada como forma de substitui-
ção dos Electras: "o Electra é um avião
excepcional e pode continuar traba-
lhando por muitos anos. Quando foi
adotado em 1975, através do pool de
quatro empresas, acabaram-se os atra-
sos e a pontualidade da Ponte passou a
ficar entre 95% e 98%, índices conside-
rados ótimos", acrescentou. Para o
presidente da empresa, a entrada do
Brasília na rota representará uma op-
çào a mais para os passageiros. Ele
admitiu, entretanto, que a Varig iniciou
estudos para substitur os Electras por
modelos mais modernos.

Atualmente, existem 149 aviões Bra-
sília operando em todo o mundo. No
Brasil, seis deles têm sido utilizados
pela Rio-Sul para ligações sem escalas
entre cidades do Sul e Sudeste brasilei-
ros. Com velocidade de 574 quilôme-tros por hora, a aeronave alcança alti-
tude de 8.000 metros, evitando as

regiões de turbulência. Com novo siste-
ma de prcssurizaçâo, proporciona
maior conforto para passageiros e tra-
hulha com hêliccs de 1.000 rotações por
minuto, que diminuem o ruido. "Te-
mos colocado um pouco dc verde-ama-
relo nessa decisão. Esse avião é uma
das coisas muito boas produzidas no
Brasil", afirma o presidente da Rio-Sul.
Ele informou que o Brasília foi aprova-
do para operação nos Estados Unidos,
após ser submetido aos mesmos testes
exigidos para os Boeings.

Com o sétimo avião Brasília — che-
ga domingo ao Rio, arrendado de em-
presa de aviação alemã —, a Rio-Sul
pretende atingir a estimativa de trans-
portar 9.000 passageiros da Ponte Rio-
São Paulo por mês, num investimento
dc USSI1 milhões só com as aeronaves.
A iniciativa aumentará ainda mais o
percentual de participação da empresa,
que ocupa o primeiro lugar no mercado
aéreo regional, com taxa de aproveita-
mento de 75% das poltronas.

O preço da passagem para o Top
Service Rio-Sul Nova Geração é o mes-
mo cobrado pelo pool Varig, Cruzeiro,
Vasp e Transbrasil e pela Tam:
NCz$219,00, sem a taxa de embarque.
O fumo a bordo será desestimulado, a
exemplo do que ocorre nas outras li-
nhas da empresa, com expectativa de
boa aceitação, a partir de pesquisa en-
tre passageiros, em que 80% se disse-
ram favoráveis à proibição.

O Brasília voará para São Paulo nos
horários de 6h, 9hl5, 12h45, 16hl5,
19hl5 e 23h30; c para o Rio às 7h45,
llh!5, I4h45, I7h45,2lhl5elh.

Disputa pelo controle
começou em 85 e poránas linhas até Boeing

A disputa pelo controle das linhas da Ponte
Aérea Rio-São Paulo veio a público a partir de
1985, quando houve o primeiro teste com uni
Boeing 737—300 nas pistas do Aeroporto San-
los Dumont. Detentora de 52% do pool, forma-
do por quatro empresas para operar a rola, a
Varig foi. durante todo esse tempo, contrária á
introdução dc novos modelos de aeronaves,
apesar da divisão do Ministério da Aeronáutica
dc estudar a utilização dc aviões com maior
capacidade de transporte dc passageiros e alé de
modelos próprios para linhas regionais, como o
Brasília.

Nos primeiros anos de funcionamento, a
Ponte Aérea utilizou Convairs, Dart-Heralds,
Viscounts, Hirondelles e Electras mas, a partirde 1975, este último, de fabricação norte-ameri-
cana, passou a dominar a rota, operando com
14 aviões. Em 1986, o Ministério da Acronáuti-
ca alertava para o fato de que o Electra estava
ultrapassado operacionalmente, consumindo
muito combustível e exigindo grandes investi-
mentos com manutenção.

Para dar acesso aos Boeings no Santos Du-
mont — eles aumentariam a capacidade de
transporte de passageiros em 16 lugares poravião e danam mais rapidez á viagem —, verifi-
cou-sc que seria necessário alargar, em pelomenos 150 metros, as pistas do aeroporto. No
ano passado, a própria Varig apresentou o pri-meiro dos cinco Boeings 737—300 que reserva-
ria para utilizar no eixo Rio—São Paulo, desde
que o DAC (Departamento de Aviação Civil)
providenciasse a reforma das pistas. Mas, até
hoje, nâo há previsão para sua realização.

Na mesma época, a empresa recebeu os
resultados de estudos encomendados à empresa
norte-americana Flight Safety Foundation, quedesaconselhou o pouso de Boeings no Santos
Dumont. Alegou a empresa que a margem de
segurança seria mínima. Isso criou grande polè-
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Humberto Costa: "a melhor resposta'
mica entre as empresas do ramo, o Ministério
da Aeronáutica e o Sindicato dos Áeronautas.

A partir de agosto, novas investidas foram
feitas pelas concorrentes da Varig, na tentativa
de substituir os Electras por outras aeronaves.
Primeiro, foi a Vasp. participante do pool, quefez testes de resultados favoráveis ao Boeing
737—300, reconhecidos pelo DAC". Três dias
depois, a Transbrasil também obteve sucesso
com nova experiência com um Boeing, que fez o
percurso entre São Paulo e Rio em 48 minutos.

No mês passado, a TAM começou a operar
dois aviões Fokker, com 48 lugares, serviço de
bordo e tempo médio de viagem de 55 minutos,
realizando 12 vôos por dia. Com a investida da
concorrência, a Varig — ela nào teria interesse
em substituir os Electras. porque são aviões de
sua propriedade totalmente amortizados e a
venda dos 14 da frota nào daria para comprar
um único Boeing (custa US$30 milhões) — se
viu obrigada a reagir, lançando o avião Brasília
na Ponte Aérea, enquanto o DAC nào preparao Santos Dumont para os Boeings.
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Concine pune dono de cinema
JORNAL DO BRASIL

Diretor reclama
porque seu filme
saiu de cartaz

O Grupo Roberto Dar/c, proprictá-
rio de uma rede de cinemas, foi autuado
pelo Concilie (Conselho Nacional de
Cinema) por ler retirado de carta/ do
Bruni Tijuea o documentário Uma tneiti-
da chamada Brasil, de Octávio Be/erra,
uma semana depois da estréia. De açor-
do com o Conselho, o documentário —
que mostra a dura realidade de quem
mora à beira da avenida —, deveria ter
ficado mais sete dias em cartaz por ter
alcançado a média semanal de ingressos
vendidos (I.K7<i, no caso do Bruni Tijti-
ca), prazo assegurado por Resolução do
Conselho.

Roberto Dar/e, entretanto, diz que
registrou menos de 2.100 ingressos na
semana de 12 a 19 de outubro, c que a
média do Bruni Tijuea é de 2.333. tle
conta que recebeu carta do diretor c

produtor do filme, Octávio Be/erra, e
tentou entrar em contato com ele. "Nós

poderíamos ter negociado a dobra da.
fila", afirma, admitindo que houve "uma
falha de ambas as partes", ao mesmo
tempo em que diz ler ocorrido "um cquí-
voco por parte do produtor". Dar/e
acha que o diretor "tomou uma atitude
drástica" ao denunciar o problema ao
Concine. "Nào vou dar bola para essa
autuação, Vou pegar o auto c jogur no
lixo", diz,

Octávio Bezerra enviou carta ao
Concine solicitando providências. De
acordo com o diretor executivo do Con-
selho, Alfredo Palácios, o filme terá que
voltar a ser exibido no Bruni Tijuea, caso
contrário o cinema será interditado por
periodo de 5 a 30 dias. "O cinema brasi*
leiro é descriminado, principalmente os
documentários", disse Octávio, indigna-
do com a atitude do Grupo Roberto
Darze.

O filme, que estreou dia 12 de oulu-
bro cm Ires cinemas do Grupo Roberto
Dar/e. mostra cenas reais de violência

em comunidades carentes localizadas a
beira da Avenida Brasil (/una Nor-
le), como Vila do João, Favela da Ma-
ré. Baixa do Sapateiro e Conjunto lis-
perança. Associações de moradores dos
lugares retratados enviaram abaixo-assi-
nado á Câmara dos Vereadores, pedindo
uma homenagem ao diretor do filme que,
de acordo com o documento, "retrata a
amarga realidade deste lado da avenida"
e "denuncia a reivindicação dessas co-
munidades, onde falta de tudo".

Mas os elogios não sào endossados
por Carlinda Josefa da Conceição, mãe
de Flávio da Conceição Augusto, o Bra-
sileirinho — um dos integramies do ban-
do de Saldo e que foi morto em tiroteio
com a Policia Militar — entrou na Justi-
ça para cobrar o uso indevido de sua
imagem. Ela e a filha apareceram no
documentário falando sobre Brasileiri-
nho c se sentiram ludibriadas pelo cincas-
ta. Octávio disse estar tranqüilo, porque
já procurou a advogada Fátima llcnrict-
te — que representa Carlinda — e acre-
dita que ludo terminará bem.

Carlos Mesquita
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Vendido ,i isreia em .u_.".r. >. o cinema trocou ¦• fíli ~ Indiana Jones p<-r sessões bibhe.i

Velho Baronesa vira templo
Praça Seca lamenta
ter perdido cinema
para Reino de Deus

Depois de exibir durante mais de 50
anos 1 ilmcs que foram sucesso de bi-
lhctcria. o Cine Baronesa, na esquina
da Rua Baronesa com Cândido Bcni-
cio, na Praça Seca (Jacarepaguá), mu-
dou de estilo. Seu letreiro avisa agora
aos moradores que o espetáculo cm
cartaz se chama Jesus Cristo i o Se-
nhor, da Igreja Universal do Reino de
Deus. Na hombontère são vendidos ago-
nt bíblias, discos, livros, camisetas c
canetas com o logotipo da Igreja funda-
da pelo pastor Fdir Macedo, que tem
milhares de seguidores no Brasil c no
exterior.

Os moradores de Jacarepaguá. que
só contam agora com um cinema, o
Cisne, especializado cm filmes pomo-
gráficos e de lutas marciais, fizeram
diversas manifestações contra a mu-

dança. Antônio Lisboa, de 14 anos. está
inconformado com a perda do Baronc*
sa. "F.u assistia a todos os filmes que
passavam e fiquei muito tnste quando
li no letreiro que agora ele tinha se
transformado cm templo" O cinema,
projetado por um arquiteto inglês cm
1939, pertencia á empresa Cinema In*
ternational Corporation (CIO c foi
vendido no dia 29 de agosto, quando
ainda exibia o filme Indiana Jones e a
última cru:ada. de Stcvcn Sptclbcrg.

Antônio Lisboa, que está na 7* serie
do I* grau do Colégio Padre Butmha,
explicou que a compra do cinema nela
Igreja contraria a Emenda 1.795 da
Constituição estadual, promulgada no
dia 5 de outubro, que só permite a
extinção de qualquer espaço cultural
publico ou privado mediante criação
de um outro. "Eu tive a idéia de orga*
nizar um movimento cm favor da vol-
Ia do Baronesa, porque agora só temos
como opção os cinemas do Barrashop-
ping ou de Madureira e. alem disso.

esva igreja é muito esquisita, e abusa
das pessoas mais humikics "

Do lado de fora do Baronesa, os
carta/cs anuncum agora o programa
semanal da Igreja Universal do Reino
de Deus Hoje e dia de Corrente da
Prosperidade, amanhã, da Busca do E.*-
pirito Santo c da Corrente do Amor e
dos Viciados, segunda-feira, da Corren-
le da Prosperidade c do Trabalhador;
terça-feira, da Busca do Espirito Santo
c da Corrente das limpadas, quarta*
feira, da Corrente da Saude c do Tapete
de Fogo; quinta-feira, da Corrente da
Família e da Prosperidade, Finalmcn-
le. sexta-feira e dia da Corrente da
Libertação c do Caixão, e á meia-noite

e realizada a hora do silencio. Tudo
dentro de um cinema projetado para
800 pessoas sentadas, que possui amplo
saguão de mármore preto e vinho, ur-
na c corrtmòcs dourados, detalhes es-
culpidos cm gesso nas paredes da sala
de exibição c luminárias trabalhadas.
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O baile do Cassino da Urca
Desfile de astros
em noite de muita
emoção e saudades

O saudosismo tomou conta das
cerca de .«0 pessoas que na noite de
quinta-feira compareceram ao salão
de shows do Cassino da Urca Foi
como pegar 0 bonde du passado c
redescobrir as emoções dos bailes da
juventude. Quem nào chegou a viver
aquela época viajou de carona nas
lembranças reavivadas por artistas
famosos como Grande Otelo c Bra-
guinha O ponto alto da festa foi o
carnaval animado por Emilinha Bor-
ha. que reviveu seus tempos de croo-
ner.

Muitos desrespeitaram o convite.
que pedia traje de época ou passeio,
mas nem por isso o baile deixou de
ser um sucesso Afinal, foi um pnvik*
gio visitar o salão de um cassino fc-
chado cm 1946 c que foi a maior casa
de diversões que o Brasil ja teve To-
das as noites, multidões se dirigiam à
Urca. nào so para gastar ou ganhar

dinheiro nas roletas c bacarás. mas
também para assistir a shows dos
maiores artistas nacionais.

"Para completar, sô falta isso
aqui voltar a se chamar Cassino Bal-
neário da Urca", disse Emilinha Flor*
ba "Emocionadíssima", ela achou o
ambiente parecido com o de antiga-
mente, mas sentiu falta das mesas de
jogo, que podiam ser vistas do saião.
A atriz Hennquela Brieb,. subiu ao
palco para provocar risos na platéia
ao dizer que não chegou a se aptesen*
tar no cassino porque era muito
criança na época "Agora eu posso
trabalhar, com meus SS anos", bnn-
cou,

A orquestra Cuba Libre, regida
por Chiquínho Araújo, conseguiu
manter a pista de dança cheia a maior
parte do tempo Casais com idades
entre 20 c 80 anos rodopiaram ao
som de For putt tn m. /f.'«\ Clme to
Vou c Besame Slucho, entre outras
velhas e novas canções O baile virou
show quando os convidado, de honra
começaram a subir ao pako, para
cantar c contar histórias acompanha*

dos pelo violão de Manuel da Con-
ceição, o Mão de Vaca,

derivei to Martins foi o primeiro a
arrancar suspiros do platéia. A apre-
sentadora da TVE Lúcia Leme —
diretora da Associação de Moradores
da Urca, que organizou a festa junta-
mente com Chico Recarey — não
resistiu e se juntou a Braguinha para
entoar Carinhoso. Grande Otelo cha-
mou uma amiga na platéia para fazer
com ele Boneca de Piche, primeiro
número que apresentou no cassino.

O desfile de artistas da velha guar-
da continuou com Elizeth Cardoso.
Dons Monteiro e l-ana Bitcncourt,
que imitou Edith Piaf Emilinha Bor-
ba cantou o bolero De: Anos e passou
para Mulata Bossa Sova. sacudindo a
platéia com mais uma sene de velhas
marehinhas de carnaval. "Por 

que
parou, parou por que?", reclamou o
publico ao final de sua apresentação.
Mas dai em diante foi a orquestra que
manteve a animação da festa, encer-
rada às 2h3l>. com Moonlight Serena-
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Sonho de criança desfeito

Klciton Cordeiro
de Sousa garante
que não se desfaz
da romiseta ou do
Cadillac Eldora-
do, e pretende li-
car com apenas 15
dos 30 carros de
sua coleção para
poder suportar os
custos de ma nu-
tenção. "Cuidar
dessas raridades é
uma aventura."
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Alto custo obriga
advogado a vender

mm

8 carros antigos
. Vrn Araújo

Na década de 60, o sonho do meni-
no Klciton Cordeiro de Sousa, então
com 14 anos, era parecido com o das
crianças de hoje, embora os tempos
sejam outros. Ao ver o Jaguar Mac
VII do patrão de seu pai, metalúrgico
de Jabaquara, bairro de Sào Paulo.
Klciton jurou a si mesmo que uni dia
também teria o seu. I loje, aos 43 anos,
Klciton. além de ter adquirido o tào
sonhado Jaguar, é dono de 22 carros
antigos de uma coleção que ha quatro
semanas tinha 30 veículos. A falta de
espaço c o alto custo da conservação o
obrigam agora a vender parte da fro-
ia.

Da coleção constam carros como
um Corvette larga, ano 70, com mo-
tor de 465 HPs - de potência compa-
rada á de quase cinco automóveis Gol
GTI —i que nào sai por menos de
USS 40 mil (NCzS 500 mil); uma wmi-
seta vermelha, ano 57, c um Cadillac
Eldorado, 73, com piloto automático,
banco com seis posições, volante regu-
lável e outros confortos. Klciton ga-
rante que é o único no Brasil a ter uma
Singcr conversível, uno 49. de valor
incalculável. "Esses nào vendo por di-
nheiro algum", afirmou Klciton. que
gasta, em média, NC/S ft mil por mès
na manutenção de suas raridades.

Custos — Para manter toda essa
frota, Kleiton trabalha como advoga-
do e ainda tem uma oficina para bara-
tear os custos. Mus, para chegar á
coleção atual, fez muitos sacrifícios ao

tempo em que era operário de uma
fabrica de isqueiros. O primeiro carro,
que nào chegava nem a andar, foi um
Ford 29. Na época, com 18 anos, o
jovem empenhou-$c em colocar o car-
ro para funcionar. "Virei rato de ofíci-
na. Fiquei amigo do pessoal de lá e
aprendi muita coisa: fa/er lanterna-
gem c recondicionar motores, F.u já
era tào amigo que o dono, quando
comprava material para a oficina, in-
cluia as peças que eu precisava para o
meu Ford. Ele as vendia para nim
pelo preço do fornecedor", cintou
Kleiton Mesmo com toda a ajuda, ele
so coneguiu fazer o Ford 29 andar três
anos depois de comprá-lo.

O segundo carro foi um Gordini,
ano 61, que comprou em sociedade
com um amigo. "Eu ainda não pensa-
va em fazer coleção. Mas aproveitei
todas as oportunidades que tive para
comprar minhas raridades", disse o
colecionador, lembrando que, naquela
época, adquirir um carro antigo sim-
bolizava poder e independência. "An-
tes de me tornar o Imy do Ford 29, fui
o boy da Lambreta", brincou.

Recuperar um carro desses nào é
nada fácil. Alem dos altos custos — a
pintura exige oito latas de tinta, que
aumentam de preço a cada més —, a
dificuldade de encontrar algumas pe-
ças obriga o colecionador a recorrer a
amigos para que tragam do exterior
ou mandar confeccioná-las aqui mes-
mo. "Quando comprei o Jaguar, mi-
nha maior dificuldade foi conseguir
uma rosca em que o parafuso fosse
apertado no sentido contrário. Mesmo
no exterior nào consegui a tal peça.
Conclusão: mandei um torneiro fabri-
cá-la", contou Kleiton.

Aventura O carro antigo está
sempre sujeito a enguiços. Sc o dono
tiver paciência, certamente passará
por grandes aventuras, Kleiton lera-
bra. com bom humor, o dia em que
leve de dormir com o carro na Rodo-
via Fernào Dias, próximo á cidade de
Bragança Paulista (SP), há 10 anos."Eu estava sozinho e já era tarde
quando o carro enguiçou. Dei uma
olhada c vi que era o motor. Nào
podia abandona-lo para buscar ajuda
porque, quando voltasse, certamente
estaria depenado. O jeito foi dormir e
esperar." Graças a um patrulheiro que
passou no dia seguinte. Kleiton pôde
sair de Ia. "Reboquei o carro até uma
oficina da cidade, peguei um ônibus
para Sào Paulo, comprei as peças e
resolvi o problema. Levei uma semana
nessa aventura", disse.

Depois de ter colocado quatro
anúncios no jornal. Kleiton tem ou-
tros planos para os 15 carros com os
quais pretende ficar. Sobrará espaço
na oficina que montou no número 157
da Rua Flaek, no Riachuelo (Zona
Norte), para cuidar dos carros de fre-
gueses, e terá mais tempo para recupe-
rar os automóveis. Kleiton pretende
também alugar seus carros antigos.
"Já faço isso na camaradagem. Agora,
farei comercialmente", anunciou.

A próxima relíquia do coleciona-
dor será um Rolls Royce, ano 52.
Pelas ruas do Leme, bairro onde mo-
ra, o mineiro Kleiton, casado com
uma mulher que nào dirige, circula
com um Impala, ano ftft, com ar-con-
dicionado, direção hidráulica e vidro
que se move por sistema automático.
"Nào adianta. Só consigo dirigir carro
velho. Este é o meu prazer", afirmou
Kleiton.
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Brizola vai mover dois processos contra jornal
0 candidato do PDT â Presidência,

; Leonel Brizola, vai processar criminal'
mente os responsáveis pela publicação,

i ontem, no jornal O Globo, de uma foto-
; grafia em que ele aparece ao lado do
| lider comunitário José Roque Ferreira,

apresentado erroneamente como o trafi-
cante de tóxicos Eureca, Serão movidas
duas aç-ões. Unia, na Justiça comum, por
crime de calúnia; e a outra, na Justiça
Eleitora); por crime eleitoral — no caso,

1 a publicação de uma noticia falsa contra
I um candidato.

Além disso, ontem mesmo o PDT
• enviou carta ao jornal pedindo direito de

resposta, a ser publicada no mesmo espa-
Co c com o mesmo destaque. Brizola quer
também que a mesma fotografia seja pu-
blicada com O esclarecimento de que não
há nada que desabone a conduta do lider

| comunitário José Roque Ferreira. Em
entrevista concedida ontem á tarde, na

¦ porta do prédio em que mora, na Aveni-' 
da Atlântica, em Copacabana (Zona
Sul). Bri/ola, calmo, disse considerar o
episódio parte de um "jogo sujo" para
atingir sua candidatura.

"Isso é um jogo barato, superficial c
. sujo de quem esta se assustando com a

sua queda nas pesquisas", disse o candi-
dato. sem se refenr explicitamente a seu
adversário do PRN, Fernando Collor,

que, segundo Bri/ola, é apoiado pelas
Organizações Globo. "O 

jornal O Globo
quer me atingir, mas não precisava atin-
gir o rapa/ só porque ele é escurinho.'Iodos sabem que o Roberto Marinho
(dono do jornal) tem sangue miscigena-
úo". disse Bri/ola, irônico.

Bri/ola disse que costuma tirar foto-
grafias ao lado de muita gente, sem se
preocupar em obter informações sobre a
pessoa. Com ironia, ele afirmou: "Tiro

fotos em toda parte, com todo mundo,
sem pedir folha corrida c atestado de
bons antecedentes. Fuja posei para fotos
até ao lado do Roberto Marinho." Sobre
José Roque, de quem disse ter ótimas
informações, comentou Brizola: "E um
rapa/ de muito bom nome, uma pessoa
modesta, que não tem nada a ver com
tráfico. Quem vir a minha fisionomia vai
perceber que ninguém tira fotos com
uma pessoa suspeita com a expressão
que eu estou." Na foto. Bri/ola aparece
sorrindo ao lado de José Risque.

Bri/ola obteve ontem mesmo autori-
/ação especial do Tribunal Sujsenor Fiei-
toral (TSF) — as fitas devem ser entre-
gues no minimo 12 horas antes de sua
exibição para gravar um novo progra-
ma. com a sua dclesa, para o horário
eleitoral gratuito á noite. Ele já havia
preparado oulro programa, a ser exibido

no mesmo horário, antes da publicação
da notícia. Ontem, foram gravadas duas
horas de resposta a O Globo, mas não
houve tempo para editar o programa,
que lem apenas cinco minutos, Só hoje,
no horário eleitoral gratuito da tarde,
será apresentada a defesa de Bri/ola,

A decisão de conceder a Bri/ola o
direito de fa/er um novo programa foi
tomada pelo ministro Otávio Galldtti, do
TSF, que, no seu parecer, inédito, levou
cm conta a gravidade da noticia publica-
da por O Globo. O pedido do PDF clie-
gou ao tribunal ás I6h34 e a decisão foi
anunciada ás I7h45. Gallotti exigiu ape-
nas que o PDF apresentasse a nova fita
de vídeo-tcípe até as IXh30. Isso não foi
possível, no entanto, porque a TV Man-
chetc — que transmite para Brasília os
programas do PDT; gravados no Rio
só tinha horário disponível ás I9h30,
muito tarde para a remontagem da gra-
vaçáo. feita pela Radiobrás.

No requerimento ao TSF, o PDT
afirma: "Dado o caráter político da ma-
teria (publicada por O Globo) c de suas
repercussões, torna-se imperativo que o
Partido Democrático Trabalhista c seu
candidato, Leonel Brizola, respondam de
imediato á caluniosa noticia, para dinu-
nuir as conseqüências objetivadas pela
ação criminosa "

Polícia manda abrir sindicância sumária
Reproducío

O secretário de Policia Civil, Hélio
Saboya, quer saber onde o dctetive-ins-
petor Horário Nelson Reis Barreto, ma-
trícula 178.886. obteve a informação

; de que o presidente da Associação de
Moradores Pró-Melhoramentos do Mor-
ro do Telégrafo. José Roque Ferreira. 40
anos. e traficante Sabova enviou memo-
rando ao corrcgcdor-geral de Policia,
Hcraldo Gomes' pedindo a instauração

. de sindicância sumaria sobre o caso, por-
; que. 

"ao 
que tudo indica, a noticia c

íinveridica" e porque policiais não lem
auton/açâo para dar informações aos
jornalistas

O detetive Reis. conhecido pelo ape-
lido de Rombo, 44 anos, ha 12 na poli-

j cia. tem seu nome nos |ornais pela segun-', 
da vez nos últimos dois meses. No dia 9

;dc setembro, o JORSAL PO BRASIL
publicou fotos, rcpnxíu/idas de um vi-

! deo-tcipc da TV Educativa, que mostram
jo X'9 (informante da policia) Cléber
Gonçalves Tiago espancando o preso
Vagncr Batista. li anos, ao lado do dete-
tivc-inspctor Reis. em urna dependência

¦ da Divisão de Vigilância e Capturas-Po-
'linter Reis assistiu passivamente ío es-
paocamcnto e. por causa da violência, o

Idirctor da Polinter, delegado Hélio
' Guaiha, foi exonerado pelo secretario de
! Policia Civil Ha 30 dias. Rei» foi dcsig-
J nado para a Delegacia de Entorpecentes

Ontem a larde, o policial, vestindo
calça de trammg, tênis e camisa lista-
da a/ul e branco, esteve na l>icgacia'de Entorpccntes. no prédio da Rua da

¦Relação (Centro! cm que funcionava o
^Dqps Calmo, cheio de si. o Rambti ,
'conhecido pelo seu exibicionismo, dis-
Jse que sempre acertou mais do que
errou c ressaltou que 

'isso não que
dizer que esteja errado nesse cas4i" No
entanto, não apresentou nenhuma prova

ide que o homem fotografado ao lado do
«ex-governador seja traficante "Uma
'pessoa 

que comparece ao morro, priva
«da vida social e da intimidade de Gú
'(Gilson Maiaquias Azevedo) me parece' muito estranha", disse o inspetor
! Gtl. segundo o policial, controla a
'venda de tóxicos na Ladeira dos Taba-
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Rei* foi flagrada muna sessão de espancamento, junto com um X-9

jaras, cm Copacabana (Zona Sull Ras
e sua equipe estiveram na ladeira e
não prenderam ninguém, ma» conse-
guiram estourar a cava de GU, onde
apreenderam um quilo de cocaína, um
pistola com silenciado!. 30 passarinhos,
três sagüis, 50 ccxlornas c a foto em
aparecem Bri/ola c José Roque Ferreira
Numa conversa no bar Flor de Aqumo.
na Rua da Relação, o inspetor insistiu
que tem provas de que José Roque é o
traficantes conhecido cono Eureca. ape-
sar de nunca tê-lo prendido e saber que a
ficha policial do líder comunitária é Itm-
pa

fe o seguinte o memorando de Sabo-
yaa HcrakJo Gomes

"Ao corregedor-geral, Hcraldo Go-
mes

"Encaminho a Vossa Senhoria re-
cortes do jornal O G7«N> desta data cm
que o dctctive-inspctor Reis, da Dele-
gacia de Entorpecentes, idcniifica o ele-

mento que aparece ao lado do ex-gover-
nador Leonel Bri/ola, numa foto
encontrada no barraco do traficante Gil-
son ila Silva, como sendo o lambem
traficante Eureca.

"Ao 
que tudo indica, a noticia é in-

verídica Apurou a Asscssona de Co-
mumeaçao Social desta pasta tratar-se
na realidade de José Roque Ferreira, que
não registra antecedentes criminais.

"As autoridades policiais c seus agen-
tes e proibida a divulgação de noticias
sem prévio assentamento do secretario cie
estado, ou da Asscssona de Comunica-
ção Social, ou ainda, em caso cxccpeio-
n.il. dos diretores de diversos departa-
mentos.
"Assim sendo, determino a imediata ms-
tauraçâo de sindicância sumaria, obscr-
vando-se a nescessana cautela para csi-
tar eventuais explorações de naturc/a
político-partidária,"Hélio Saboya, secretario de Policia
Civil"
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Hn/ida (O.>m /vi d\-rto d'A vila c Brandão Monteiro) denunciou "jogo sujo"contra sua candidatura

Quem é José Roque
Euxòbiit Silva de Oliveira, a
Dona Zica (7(5 anos) Gonho-
co Joso. Roquo o nAo concorria
com a-i acusações contra olo"Filo é um lider comunitário.
Pelo quo ou saiba, A trabalha-
dor", diH»<; Dona Zica. "Comoó

quo acusa um rapaz do trafi-
cante sem saber «Io quem ae
trata'' O papel do jornal o dizer
a verdade o nâo difamar as
porsHoa* 

" Segundo Dona Zica,
o objetivo era comprometer
Bnzola e a comunidade "Mas
i.himj nao viu adiantar Quem é
brizolista nao desiste por cau-
Ha de urna cachorrada dessas",
diHHf ela, que apoia Bnzola.

"Se houver um problema sé-
no na muiha casa, o fato de eu
tor uma foto com o Bnzola nAo
quer dizer quo O candidato o ou
somo» culpados de alguma coi-
sa". comentou n viuva do com
poaitor Cartola, que admito oh
uu aborrecida oom Johò Roque,
Antes diui eleições para a pre-
¦idència da Mangueira, este
ano. contou ela. Roque acu-
sou a de j^iuitar o dinheiro da
escola do samba. "VAo disse
que eu construi minha mansAo
aqui na Mangueira com o di
nheiro da escola FUe me des-
respeitou O dinheiro que usei
na construção desta cruui veio
dos direitos autorais de meu
mando", garantiu Dona Zica.
que, no entanto, ressaltou:"NAo é porque me cluueei com
elo quo vou dizer que o José
Roque cheira coaniiui e fuma
maconha."
NiMiiiu Gonçalves da Süs-a, a
Dona Neuma (67 anos) Na
opinião de uma das primeiras-damas
dii Mangueira, as acusações ao presi-
dente da Associação de Moradores
Pró-Melhoramentos do Morro do

CnOos MesquitaI
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D, Ztca acha que foi "'uma cachorrada"o que fizeram com Roque

Telégrafo, cm Mangueira (Zona
Norte), s.'io infundadas "Foi uma
surpresa F les se enganaram Isso
é muito sério Foi uma brincadeira de
mau gosto do jornal", divsc LXma
Neuma, que conhece José Roque
"desde 

pequeno c nunca soube de
nada que o desabonasse", Ela disse
que Roque é morador antigo do lu-
par c está sempre disposto a partia-
par das reuniões com as outras duas
associações de morros do bairro (a
do Buraco Quente, na Mangueira, c
do Morro da Candelária) para discu-
tu os problemas da região.

Dona Neuma disse que esta é a se-
gunda se/ que se tenta comprometer
um presidente de associação do buir-
ro "Como sempre, a policia quer
prejudicar a comunidade de Man-
gucira. Há cinco anos. foi a vc/ do
presalcnte da Associação de Mora-
dores do Buraco Quente Ele vinha
da Suíça c a policia quis prende-lo,
porque havia encontrado armas na
sede da associação", comentou ela,
que assim define José R>>quc:"E um
menino bacana, que /ela pelo bem-

estar do morro. Sempre tratou bem
os velhos e as crianças, Para mim.
quem faz isso deve merecer todo
respeito "
11.¦ mo Laurindo da Silva, o
Delegado "Se ele fosse presi-
dente da Associação de Moradores
do Buraco Quente, esta rua estaria
asfaltada", disse o cx-mestre-sala e
presidente da harmonia da Manguei-
ra. referindo-se u José Roque. A Rua
da Olaria, onde mora Delegado, uma
das principais do Buraco Quente,
é de chão batido. "IX-pois que O José
Roque se tornou lider do Telégrafo, a
comunidade passou a ter água enca-
nada c luz. Ele calçou tudo Ia em
cima", disse Delegado.

Segundo ele. Roque é um homem
de influência no morro. "Ele sabe
lidar com os políticos, sabe ser legal.
Nunca soube de envolvimento dele
com drogas", contou Delegado, que
conhece Roque ha 30 anos e assegura
que o lider do Morro do Telégrafo
ajuda muito a escola de samba. Dele-
gado disse ser "um absurdo acusar
José Roque de traficante".

Decretada prisão de delegado
Amigo de 'Capitão'
do bicho suspeito
de 11 homicídios

VITÓRIA — O juiz José Haddad
Sobrinho, da Segunda Vara Criminal.

• decretou a prisão preventiva do delega-
Ido Cláudio Guerra, que o promotor
Carlos Itiberé Caiado considera suspei-
to no envolvimento cm 11 assassinatos,
para os quais contou com a participa-
ção de vários policiais. O escrivão de
polícia Charles Lisboa, da segurança
especial de Cláudio Guerra, também

•teve a prisão preventiva decretada, por
¦ tumultuar as investigações sobre o as-
!sassinato da colunista social Maria Nil-
ce Magalhães, dia 5 de julho.

Quinze promotores se reuniram com
o procurador-geral de Justiça. João

.Valdetaro Neto, e tiveram a confirma-
ção de que o governador Max Mauro

.fará todo o empenho para apurar os

jProteção a Maricá — O juiz
de Maricá. Carlos F.duardo Moreira da
Silva, concedeu liminar a ação civil pú-
Iblica para impedir a Fccma de conceder
qualquer licença a atividades e constru-
Içòes nas áreas de preservação permanen-
le do município. Impetrada pelas promo-
,toras Patrícia Silveira da Rosa e Maria
'Luíza Cabral Vieira, da Equipe de l'ro-
iteção do Meio Ambiente do Ministério
Público do Estado, a ação acusa "fia-

grante ilegalidade" do plano diretor da
Área de Proteção Ambiental, elaborado
pela Feema, que liberou para loteamento
f4.6 dos 8 kmJ da área de restinga. O
dono das terras, o português Lúcio To-
irié Feteira, 87, encaminhou à Prefeitura

Íirojcto 
de loteamento de parte da área

iberada, mas agora, com a liminar, vai
ter que esperar o julgamento da ação.
iLei Orgânica — As oito comis-
soes da Câmara Municipal encarregadas
de elaborar a Lei Orgânica do Rio esco-

crimes ocorridos no Estado, nos últi-
mos de/ anos. Com relação ao delegado
Cláudio Guerra, sabe-se que está preso
na Polinter. no Rio de Janeiro, c tenta-
va ser libertado, mediante pagamento
de fiança Fie foi preso há 15 dias, junto
com o banqueiro de bicho Capitão Gui-
maráes.

O descanso - No Rio, estressa-
do c ainda deprimido com os 14 dias
que passou no xadrez da Polinter, o
contraventor Ailton Guimarães Jorge,
o Capitão Guimarães, não estava dis-
posto a conversar com jornalistas, por-
que precisava descansar, explicou seu
advogado. Jair Leite Pereira. F.Ic não
apareceu na sede da Liga Independente
das Escolas de Samba, que preside (Rua
da Assembléia, no Centro), nem foi en-
contrado cm seu luxuoso parlamento
da Praia de lcarai, em Niterói. Acordou
pouco depois das 12h e. segundo 0 por-
teiro, saiu di/endo que ia almoçar no
Rio.

À tarde, circulou a informação de

que ele estaria participando de reunião
cm Piratininga (Niterói) com a cúpula
do jogo do bicho, na casa de praia do
contraventor Ani/ Abraão Davi, o Ani-
mo da Beija-flor. O porta-voz dos bi-
cheiros. José Pclros, desmentiu o boato,
informando que Abraão Davi estava
viajando Petros confirmou que Guima-
rães não queria contato com ninguém,
desejando apenas relaxar. Segunda-fei-
ra, ele tem encontro marcado com o
presidente da Riolur. Trajano Ribeiro,
para discutir o desfile das escolas de
samba

Leite Pereira disse que a tendência
do juiz Sérgio Schwait/er, da 2' Vara
Federal de Niterói, é passar para a esfe-
ra estadual o caso de Guimarães, acusa-
do de contravenção, formação de qua-
drilha c crime contra a organização do
trabalho. "Estou sentindo que o jui/ vai
declinar da competência e o inquérito
será transferido para a Justiça de Nite-
rói e distribuído para uma de suas qua-
tro varas", afirmou Leite Pereira.

Iheram ontem seus presidentes, secre-
tários e relatores. Nos próximos 30 dias
elas vão recolher sugestões e qualquer
cidadão ou entidade pode encaminhar
propostas. Não funcionou inteiramente
um acordo para distribuir os cargos en-
ire os 24 vereadores que votaram pela
destituição de Regina Gordilho da presi-
dència da Câmara. Coube, por exemplo,
a Jorge Felipe (PDT) a presidência da
Comissão de Administração, Tributa-
ção. Finanças e Orçamento, que tem co-
mo relator Maurício A/eclo (PDT), o
principal adversário de Regina. Mas
Chico Alencar (PT), eleito secretário da
Comissão de Educação. Cultura. Saúde e
Higiene, denunciou que o acordo impôs-
sibilitou sua escolha para relator, apesar
de ser o único professor na comissão. Em
primeira votação, Jorge Richard (PL) e
Alencar ficaram empatados, mas a presi-
dente da comissão, Bambina Bucci
(PMDB), não quis dar o voto de miner

va. Em nova eleição, sem Alencar, a
comissão decidiu por Richard.
Traficante — Foram ouvidas on-
lem em Americana, cidade paulista a 140
quilômetros da capital, os quatro poli-
ciais testemunhas de acusação no in-
quérito contra Zacarias Gonçalves Ro-
sa Neto. o Zacu. procurado por tráfico
de drogas no Rio e preso em America-
na no dia 2 de outubro com 30 gramas
de cocaína, 17 de maconha, dois revól-
veres e documentos falsos. Ele está deti-
do no presídio de Araraquara (275 quilo-
metros de São Paulo). "A transferência
do réu para o Rio só deverá ocorrer
depois que todas as audiências termina-
rem", disse o promotor Gabriel De Inel-
Ias, que há três semanas aguarda da poli-
cia carioca os quatro mandatos de prisão
expedidos contra Zacu no Rio: "Só nos
enviaram cópias nâo autenticadas. Preci-
samos dos originais para incluir nos au-
tos."

Cevada volta
a Antuérpia
no 'Maringá'

Acabou a discussão sobre o destino
dos 4 400 sacos de cevada contaminada
a bordo no navio Maringá, a carga vai
ser lacrada c devolvida ao porto de
origem, o de Antuérpia, na Bélgica.
Falta agora saber se as outras merca-
donas intactas no porão 2 produtos
químicos para o Rio e maquinaria para
a Cesp, cm São Paulo serão desem-
barradas peles trabalhadores dos por-
tos dos dois estados.

O navio Maringá /arpou ontem do
Porto do Rio para ficar fundeado ao
Norte da Ponte Rio-Niieroi. ate que as
cargas não danificadas do porào 2 se-
jam examinadas por especialistas indica-
dos pelos sindicatos dos portuários, esti-
vadores e carregadores, na segunda-feira
O navio des.ilr.icou para liberar vaga no
porto. Se os laudos dos especialistas
apontarem um modo seguro para o de-
sembarque da carga, ela será retirada no
Rio.

Ontem, o diretor técnico da Aliança
— empresa de navegação pronciária
do Maringá —, Luis Maurício Portela,
reuniu-se com o deputado Carlos Mine
(PV), com os representantes dos sindi-
catos dos trabalhadores e com o novo
comandante do navio. Gilberto Serra.
A Aliança está arcando com um pre-
juizo de USS 10 mil diários e, para criar
um procedimento padrão com cargas
contaminadas, contratou o professor ti-
tular de Toxicologia da UFRJ, Edson
Conde de Miranda.

Médica assassinada
Ladrões matam e
agridem na Barra
para roubar moto

A médica Rosângela Rodrigues Fia-
lho. 24 anos. foi assassinada com cinco
tiros, na Avenida Sernambciiba (Barra
da 1 ijuca, na Zona Sul do Rio), ao tentar
impedir que dois ladrões roubassem sua
moto Honda. CG-125. placa LP—<>7U.
Rosângela estava com a psicóloga Mana
Celta Costa dos Santos, 28 anos, que
também reagiu e foi agredida a socos e
coronhadas. Os ladrões fugiram na mo-
lo.

Rosângela morava com Maria Célia
em casa humilde, na Rua Coronel Ca-
misâo. 136 (Vista Alegre, na Zona Nor-
te). Elas voltavam da casa de uma cole-
ga, cm Jacarepaguá (Zona Oeste), e
resolveram parar na Avenida Sernambe-
tiha. em frente ao Apart Hotel La Reser-
ve, para conversar á beira da praia.
Quando estacionavam a moto junto a
um trailer, surgiram os assaltantes.

Rosângela e Maria Célia reagiram c
evitaram o roubo das bolsas, mas fo-
ram espancadas a socos e pontapés. De
acordo com Mana Célia, que linha re-
lacionamento amoroso com Rosângela,
os assaltantes iam fugindo quando a me-
dica, inconformada, os perseguiu, cor-
rendo até um contorno da pista. Lá, a
moto deu meia parada e o homem que
viajava na garupa atingiu-a com cinco
tiros. Rosângela teve morte imediata c

Roproduç.lo
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Rosângela reagiu ao assalto

Maria Célia sofreu crise histérica, sendo
levada por uma radiopatrulha para a 16*
DP I Barra da Tijuca). O delegado Rodn-
go Vilaboim Rocha pediu auxílio ao
I8"BPM (Jacarepaguá) e à Delegacia de
Vigilância Sul. mas os criminosos nâo
foram localizados.

A psicóloga contou que conhecia Ro-
sángela há cerca de dois anos, mas foi
contestada por Álvaro Paiva Gama, di-
retor da Clinica Grande Rio (Rua Olivei-
ra Melo. 302, Vista Alegre), onde Rosán-
gela trabalhou durante seis anos, como
enfermeira responsável pelo centro cirur-
gico. Álvaro Paiva garante que as duas se
conheceram em abril, quando Maria Cé-
lia, esfaqueada por um namorado, teve
de ser medicada na clinica. "Desse dia
para cá. ii vida de Rosângela mudou",
afirmou Álvaro Paiva Gama.

.JB
Ique e Lan

t
Com uma pincelada

de humor.
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A cearense morena e sensual
cativa os cariocas na pele da
Carol, a revelação de 'Tieta'

Adriana Custeia llninro

Atualmente ela nào pode sair à rua
sem ser chamada de teúda e manteúda,
e é saudada com o pio da coruja, a
senha para se sentar no colinho do co-
ronel Modesto, em Tieta. Baixinha,
morena, cabelos longos e negros, lábios
carnudos e um jeito doce de falar como
criança, que cativa quem se aproxima
dela, Luiza Tome. uma cearense de 27
anos, eslá conquistando cada dia mais
espaço para seu personagem na novela
das oito da Globo: Carol, amante do
coronel Modesto, sempre perseguida
pelas beatas de Santana do Agreste,
que não suportam seu requebrado sen-
suai e provocante pelas ruas da cidade."Estou apaixonada pela Carol e fico
revoltada com o Modesto. Na rua, cos-
turno ouvir das pessoas que ela precisa
se libertar e ser feliz", diz.

Lui/a Tome nào poderia ser mais
perfeita para encarnar a Carol. Ida nas-
ceu em Sáo Bento de Amornada, uma
pequena cidade a duas horas de Porta-
leza. que até hoje tem apenas uma igre-
ja. uma praça, um correio e algumas
ruas rodeadas por grandes fa/endas
nào muito diferente de Santana do
Agreste. Aos 10 anos veio para o Rio,
acompanhada da família, c aos 13 vol-
tou à sua cidade natal para conquistar.

Passeio público

com muito sucesso, sua primeira pai-
xão: "Voltei 

para namorar o garoto
por quem me apaixonei aos 7 anos, que
na época nem me notava, pois tinha 15
anos. Quando cheguei à cidade, com
jeito de carioca, dei meu primeiro beijo
na boca e fi/ um sucesso incrível", con-
ta.

Para compor a Carol. Luiza nào
precisou fa/er muito esforço. Suas ex-
periências de infância ela costumava
cortar maios para transformá-los em
biquínis e apertar as próprias roupas
para desfilar pela cidade imitando o
requebrado das meninas mais velhas
foram importantes, Além disso, o sola-
que de cearense, que nào perdeu o
acento apesar de 17 anos no Rio, lhe
permite acrescentar expressões típicas
do interior do Nordeste no texto de
Agumaldo Silva, como abesunlo, inxe-
rida, rebolar no mato (jogar fora).fulei-
ro e ficar no caritô (ficar encalhada).

Casada há três anos com Mário
Márcio Bandarra. diretor da novela
das sete da Globo, Top Mpdel, Luiza
mora em Ipanema, é formada em Di-
retto c estreou na televisão em 1985. na
novela Corpo a corpo, da TV Manche-
te. em que fa/.ia a Alice. No tealro,
aluou nas peças As bruxas estão soltas,
em 86, Mulher, melhor investimento, em

87, e As Guerreiras do amar, no ano
passado, um sucesso de público. Casei-
ra, adora ler sempre mais de um
livro ao mesmo tempo romances e
biografias como as de Janis Joplm e
Manlyn Monroe. ou autores de livros
sobre teatro, principalmente Brecht.
Stanislavski ou Eugênio Kusnet. Quan-
do não está lendo ou estudando o texto
da novela, Lui/a freqüenta aulas de
sapateado, alongamento e canto lírico.

Apesar de achar que a cidade está"jogada às traças" e nào suportar a
miséria que vê nas ruas, Luiza Tome
adora o Rio e nào pensa em voltar a
morar cm sua cidade natal. Gosta da
Urca e da paisagem da orla marítima,
como diz cm seu passeio público."Acho o Rio belíssimo e sinto pena de
ver como a cidade está maltratada.
Não consigo andar na rua sem ver
alguém deitado no chão. pedindo es-
mola. Por minha profissão, nào penso
em sair daqui, uma das cidades mais
bonitas do mundo", diz a atriz, que na
semana passada foi ao Pnncipado de
Mônaco com o alor Carlos Pduardo
Dolabella para representar a classe ar-
tistica do Brasil na entrega do prêmio
Os melhores empresários, a convite de
um empresário italiano que mora cm
São Paulo.

f Hotel
•Sheraton, na
Avenida

| Niemeyer "

Gávea

Teatro
"O Teatro dos
Quatro, no
Shopping da
Gávea "
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Pa»aolo
"Gosto de pegar a

y-mff Niemeyer e ir atoa
Praia do Pepino, em

Sâo Conrado, tomar
água de coco."

Livraria
Tempos

, Modernos, na Rua
55^ Ataufo de Paiva, no

Leblon "

Bar
w "Antônio s. na Rua

.N™' Afrânio de Melo
Franco, no Leblon."

jprík Cinema
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"O Leblon 1 eo1 Leblon 2, na Rua
Carlos Gôis.'
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Lixo"A imundície da
cidade

***»,. y rpv

Btthroqua
sfttvarta «o •
cidade explodisse
"O que eu moro,
Ipanema."

Cabeleireiro
"Socila, na Rua
Farme de Amoedo, Â\
em Ipanema." o

Melhor bifo
"O filé do Búfalo
Grill."

fc

*"i
Manjar dos
deuses"A caipirinha de <
laranja persa do
Mistura Fina em
Ipanema."

\

Galeria do arte I
"Irlandini, na Rua3
Teixeira de Melo,
em Ipanema."

**.

Melhor paisagem"Qualquer lugar-
que tenha mar pela
frente eu acho
maravilhoso."

Ipanema

*?

PI Mistura Fina
Garcia D'Ávila, 15, Ipanema. Tel. 267-6596.
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Copacabana

Prédio maüi
bonKo
"Copacabana
Palace. é lindo
demais."

¦ Galeria Irlandini
Teixeira de Melo, 31, Ipanema. Tel. 267-7691.
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Rio chique
"Ir a um
restaurante
japonês. O ritual é
fantástico."

¦ Antonio's
Bartolomeu Mitre, 297, Leblon. Tel. 294-2699.
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Mrlhor paisagem 
"Gosto muito de

mar. Qualquer lugar que tenha mar pela
frente eu acho maravilhoso. Por 'v"' <-"v
tolho a orla marítima, Üo leme ao le-
blon, como ,i paisagem mais bonita da
cidade."
Bairro Irca. "Acho esse bairro sim-
patississimo c tenho muita vontade de
morar lá."
Kua Paissandu, no Flamengo "Aque-
Ias palmeiras me encantam."
Dica para o turista "Ir ate a Pedra de
Guaratiba, Subir a serra de carro, c rja-
rar na 1 ia Palmira, para comer camarão.
Costumo fazer esse passeio de vez em
quando,"
(")ff-Ki<> "Jericoacoara, no Ceara.
Amo praia e essa e totalmente selvagem.
Lá você tem quilômetros de dunas.
praias virgens e lagoas. O lugar é fantas-
tico."
Praia Pr.imha "Quando tenho tempo
vou a praia lá, para fugir da poluição das
praias de Ipanema e Leblon '
Prédio mais bonito Copacabana Pala-
cc, "É lindo demais. Acho o máximo."
Saudade "Tenho saudade de quando
tinha 18 anos c ia à praia no Posto l>, em
Ipanema ficava com uma turma de
amigos ate o sol se põr. era
uma delicia."
Kio-chiiiue "Ir a restau-
rante japonês. Adoro o tem-
po que se leva para preparar
todas aquelas comidas exòti-
eas. O ritual è fantástico."
Passeio "Gosto de pegar a
Niemeyer c ir ate a Prata do
Pepino, cm São Conrado. to-
mar água de coco. Faço isso
quando estou com a cabeça
quente."
Restaurante "Búfalo
Grill, no Leblon. para comer
picanha, e o lido. no Shera-
ton. onde como sempre tem-
pura de camarão."
Manjar dos deuses "A cai-
nirinna de laranja persa do
Mistura Fina, em Ipanema."
Melhor bife "O filé do Búfalo Grill."
Melhor papo "Isabel, uma amazonen-
se amiga minha há 10 anos. Quando
estou bem ou mal falo com ela."
Programa de índio "Filtrar em fila em
restaurante. Desisto de comer, a nào ser
que seja o ó do bobó."
Rio que funciona "Agora você me deu
uma rasteira legal. O bom humor do
carioca para encarar as coisas ainda é
funciona."
Rio que não funciona — "Tudo. Princi-
palmcntc os Correios e Telégrafos. A
gente fica horas na fila, e quando chega
ao balcão nào tem papel, e você é obn-
gado a ir á papelaria comprar. Comigo
não funciona."
Lixo — "A imundície da cidade. A Com-
lurb nào dá jeito, bem que tenta. O lixo
dos prédios fica jogado na rua e só Deus
sabe quando o lixeiro vai passar."
Luxo — "Acho um luxo pessoas amigas
se encontrarem para conversar nessa ei-
dade louca onde ninguém tem tempo

Kara 
nada."

lulher carioca — Maitê Pròença. "Ela é
de Campinas, mas é como se fosse cario-
ca."

Homem carioca — Eduardo Tornagui.

"O Mirante
do Leblon

éomeu
canto do Rio.

Adoro ver
ornar

batendo
na pedra,

tomando água
de coco."

Na agenda "Limpar o cabeçote do
gravador do meu carro. Adoro ouvir
música, mas ele nào esta tocando. Ja
passei algodão e não adiantou. Não con-
sigo ler tempo para parar e deixar cm um
lugar especializado."
1'topia "A violência ser extinta defini-
tivamente no Rio. F minha utopia."
Academia de ginástica A Top Bel
Club. no Hotel Sheraton.
Teatro "O Teatro dos Quatro, no
Shopping da Gávea. E de fácil acesso e
tem estacionamento."
Cinema - O Leblon 1 e o leblon 2. na
Rua Carlos Cióis,
Caleria de arte Irlandini. na Rua Tei-
xeira de Melo. em Ipanema.
Sala de concerto Sala Cecília Meireles.
na Lapa.
Hotel Sheraton. na Avenida Niema-
yer. "Adoro aquele hotel, a vista de lá e
maravilhosa."
Livraria Tempos Modernos, na Rua
Ataulfo de Paiva, no Leblon. "Compro

pelo menos (rés livros por més. pois cos-
turno ler mais de um ao mesmo tempo."
Banca de jornal "A da Praça General
Osório, em Ipanema. Passo Ia para com-
prar lornais de outros estados, como a

Folha de São Paulo, c revis-
tas importadas."
Loja de roupas Fabricado
c Fórum, no Shopping Rio
Sul.
Cabeleireiro — Socila, na
Rua Farme de Amoedo. em
Ipanema.
Ótica — Lunetlerie. na Rua
Visconde de Pirajá, em Ipa-
nema.
Programa preferido 

"Fi-
car em casa escutando músi-
ca e vendo o tempo pas-
sar."
Loja de discos Hi-Fi, no
Shopping Rio Sul. "Compro
muitos discos de blues, prin-
cipalmente do Robert Cray,
que adoro."
Pista de cooper "Adoro

andar no calçadào de Ipanema, sempre
de manhã cedo. Acho um grande bara-
to."
Oficina - PST. no Jardim Botânico,
concessionária da Fiat.
Bar — Antônio's, na Rua Bartolomeu
Mitre. no Leblon.
Supermercado — Freeway, na Barra da
Tijuca. "Compro no cartão para o mès
inteiro."
Cara do Rio — "Por incrível que pareça
é um baiano. Caetano Veloso.'
Bairro que salvaria se a cidade explodisse
- "O que eu moro, Ipanema."

Assalto "Já fui assaltada duas vezes.
A primeira, com um revólver no ouvido,
na praia da Barra, quando perdi carro,
bolsa e documentos. Foi péssimo. Na
outra vez, o cara tinha uma faca, e me
parou na Praia de Ipanema. Nesse fui
mais esperta e sai correndo."
Multa — "Uma quatro vezes recebi mui-
ta por estacionamento irregular."
Canto do Rio — "Aquele cantinho quan-
do você está subindo a Niemeyer, o Mi-
rante do Leblon. Adoro ficar vendo o
mar batendo na pedra, tomando água de
coco. E o meu canto do Rio".
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A carreira
do herói
no Brasü
TODOS 

os álbuns de Asterix Já
fomm lançados no Brasil. Ini-
clalmente publicadas pula Cedi-

bra. au aventuras do» gauloses passa-
ram a ser comercializadas pela
Editora Rocord em 1980. O grande fos-
so — primeiro Álbum em que Uderzo
trabalhou sozinho — foi o primeiro
lançamento du Record que. paralale-
lamente, continuou vendendo o esto-
que da Cedlbra.

Ern 1982. quando o estoque da antl-
sa editora se esgotou, a Record provi-
denotou novos foto li tos e traduções o
passou a reeditar numero» an"Passamos a imprimir tiragens du
10.000 exemplares de cada aven
tura antiga, que se esgotam on
tre 12 e 15 meses", conta OU-
cilio (1'Assunçao Bairros,
responsável pelos quadri-
nhos da Record.

O grande fosso, A odis-
sèia de Astcríx e O filho de
Asterix tiveram tíratjen.-
iniciais de 50.000 exemplares
O mais recente. As 1.001 ha
de Asterix, teve sua tiragem dobra'
da. A Editora R»scord nAo está tnfor-
mada sobre o próximo álbum de Aste-
rix, mas tem alguns lançamentos
ligados ao herói gaulês previstos para
este Natal.

"Vamos lançar dois livros de passa-
tempo», com jogos Juvenis, mais sofLs-
tlcadoa que os passatempos que se
vêem por ai. além de uma historia do
tempo do Goscinny*'. anuncia Otacilio.
Um dos livros de rjassatempo já está
traduzido e vai se chamar O encontro
dos chefes. O lançamento mais espera-
do. no entanto, chama «£• Como Ohcltx
caiu no caldeirão do árutdu quando
era pequeno, um livro com texto de
Goscinny e aquarelas de Uderzo.

CALÇAS

DE
UNHO

JORNAL DO BRASIL
Rio de Janeiro -- Sábado, 28 de outubro de 1989
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ESTOQUE LIMITADO

IPANEMA RIO SUL CENTRO

Iteunqne itoíus TSríÃte^
j\ maior e mais completa A.CA.r>KIVIIA do Rio.
G3 do Rio-Sul Shopping Conter. Tel. 542-2344
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Fórmula Tiffany's
Jantar completo a preço fixo

Taça de Vinho A -,
Salada Prive J ^As
Stcak au Poivre ^>0O
Café expresso ' xJ

Rua Prudente de Morais, 729 Ipanema Tel.: 287-0144
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O nanico gaulês faz 80 anos
e tem razões para comemorar

Pedro Tinoco

AOS 

nanlcoB oprimidos resta o
conforto de polo menos um de-
los ter subido na vida o estar
comemorando neste fim do

outubro 30 vitoriosos anos. Feio o narl-
gudo, elo sempro rebateu à altura — à
altura dos provocadores — os gozações
que recebeu. Nasceu na França, no dia 29
do outubro de 1959, Asterix, o gaulês. Nos
desenhos Iniciais, o personagem era
grande e forte. Mas Ioko Asterix mudou e
ficou famoso como um pequeno herói dos
quadrinhos quo nAo leva desaforo de no-
nhum canto do planeta para casa. Graças
à poção mágica do druida Panoramlx,
este gaules bate nos romanos o nos ini-
mltros do outros povos que visita há 30
anos. Suas aventuras estAo registradas
em 2H álbuns e seis desenhos animados do
lontra metragem.

Criado pelos belgas Kené Goscinny e
Albert Uderzo. Asterix nasceu flccio-
nalmenlo na GAlla, IA pelo* 50 AC. Mas
apareceu impresso pela primeira vez em
29 de outubro de 1959 no número 1 do
semanário Pilote, até hoje em circulação
na França. Goscinny, responsAvol pelo
texto, e Uderzo. pelos desenhos, resolve-
ram inventar um herói quo combatesse a
ofensiva internacional dos quadrinhos
americanos.

Fará criar as aventuras do Asterix.
Rene Goscinny lembrou dos professo-
res de história da França que, segundo
ele, principiam todas as suas aulas di-
zendo "nossos ancestrais, os gauleses".
Asterix o seus amigos — habitantes da
única aldeia cm toda a GAlla que resistiu
ao império romano — ganharam caracto-
rlsticas retiradas de mitos sobro os gau-
leses o qualidades nao menos míticas do
francês moderno. Contra os heróis ame-
ticanos da DC Comlcs e da Marvel Co-
mies. a editora Dargaud lançou Asterix.
o gaules.

Em 1961. Asterix saiu das páginas de
variedades do jornal e ganhou nua pró-
pria revista. Naquele ano foi lançado
na França o primeiro álbum. Asterix,
o gaulês. Com urna narrativa didática,
o gaulôs se apresenta e mostra como
ele e seus companheiros, amparados pela
poção mágica do druida. espancam legto-
nárlos ern defesa da aldeia. Encravada
em uma floresta cheia de javalls, dieta
básica dos gauleses. a aldeia 6 cercada
por acampamentos do apavorados legio-
na.rios romanos.

A medida quo Goscinny o Uderzo fo-
ram criando novas histórias — Astc-
rtx e Cleôpatra. Asterix c o combate
dos chejet, Asterix entre os bretães —,
novos personagens foram sendo delinca-
dos. Surgiram Automatlx, o ferreiro, e
Ordenalfabetlx. o peixeiro, que brigam
pelo monos uma vez om cada álbum. O
insuportável bardo Chatotortx também
ganhou Importância com o passar do
tempo. Na última saga dos gauloses pu-
bit cada. As 1.001 horas de Asterix. ele
acaba virando herói.

A identificação dos franceses com os
gaulesea do Goscinny e Uderzo trans-
formou as aventuras de Asterix em su-
cesso nacional. Os autores da Itália-
na Enciclopédia mondiale dei fumetto
(Enciclopédia mundial da história em
quadrinhos) chegam a associar a popu-
larldado de Asterix nos anos 60 A poli-
tique de grandeur do Oeneral Charles
de Gaulle. Contra a amorteanizaçao da
França, os franceses tinham Asterix, o
gaules. No entanto. Junto com o suces-
so. survrlram algumas criticas.

Os gauloses governados pelo chefo
Abracurclx só temiam quo o céu caísse
sobro Buas cabeças. Nem ligaram paru
os criticas lntelectualóldes quo conai-
deravam os heróis gaulesos xenófobos
o racistas. Goscinny, um doa autores,
nasceu em 1926. Quando ele tinha dois
anos. sua família mudou-se para a Ar-
gentlna. LA ele viveu até os 19 anos,
quando partiu para uma breve estadia
em Nova Iorque o a volta A França.
Como sua biografia atesta, Kené Oos-

olnny nao teve ligaçOea suflcientos com
a França paru ho dar a nacionalIsmos de
um francês médio.

Na sua segunda e última visita ao
Brasil, em 1975, Goscinny foi entrevls-
tado pelo JORNAL DO BRASIL o defl-
nlu seu personagem descartando maiores
pretensões. "Na verdado, acredito que
Asterix faça sucesso por ser um persona-
gem essencialmente divertido. NAo bou
moralista, náo dou lições, nílo levo as
coisas multo a sério, por isso faço rir, por
Isso o personagem agrada", confessou
Goscinny.

Alheios os acusações, Asterix o seu
companheiro Obellx — um gordo for-
tlHslmo que náo precisa da poçAo por-
quo caiu em um caldeirAo cheio dela
quando era pequeno — continuaram suas
aventuras ern lugares tAo distantos
quanto a Grécia Msíerfr nos jogos ollm-
picos) e a América pré-colombiana Ots-
terir c a grande, travessia). Dentro o fora
dos quadrinhos, os personagens desta du-
pia de desenhistas belgas extrapolaram
as fronteiras da França.

O primeiro álbum, Asterix, o gaulâs,
foi lançado em 1961 com uma tiragem
do 6.000 cópias restrita A França. O últl-
mo. As 1.001 horas de Asterix — o 28" da
coleçAo —-. foi lançado em 1987 em 16
paises. Na França, o Álbum ganhou uma
tiragem Inicial do dois milhões de exem-
plarcs. No liraatl. As 1,001 horas de Ante-
rix saiu pela Editora Record com iniciais
100.000 exemplares. Tanto Ia quanto aqui
foram números de bcst-seller, sem dúvl-
da.

Apesar da morto de Goscinny, em
1977. Asterix continuou a existir e crês-
cer. Uderzo tornou-se o único responsa-
vel pelos últimos quatro álbuns lança-
dos. Elo Juntou A sua funçáo do
desenhista o trabalho de realização dos
textos e transformou o pequeno gaulês
om uma empresa milionária.

Traduzida para cerca de 30 idiomas
— do Japonês ao castelhano, passando
pelo turco e pelo finlandês —. a cole-
çAo Asterix Já vendeu 180 milhões de
exemplares, sem contar com os nume-
ros do ultimo lançamento. Na França.
Asterix tem seu próprio Jornal e. desde
abril deste ano. um parque de diver-
soes de fazer inveja a Walt Disney. Inau-
gurado no dia 29 de ahrll. o Pare Asterix
tom reproduções da aldeia gaulesa, da
Roma antiga, teatro, montanha russa,
lago de golfinhos e uma rua de 200 metros
com aspectos do 1,000 anos da história da
França. Coso valesse na França o Jeltl-
nho brasileiro do se fazer politlca, o po-
pular c divertido Asterix ainda acabaria
candidato a presidente.

Obclii

Oasashoppincp
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Plantas e ãlotts £tda.

clistribuãndlo
jdólar
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Casashopping faz cinco anos e oferece um presente
que vai enriquecer sua casa e colorir esta primavera.
Um vasinho de planta que pode ser Dólar, Dinheiro em
Penca, Lanterninha, Fitônio, Clorofito, Piléa ou Trades-
cânia. Para ganhá-lo, basta você ir hoje na Exposição
1 * Mostra Design de Móveis para Cozinha e Quarto, no
Pavilhão de Eventos do Casashopping. Venha e ganhe
este presente que vai estar ao seu lado por muito tempo.

UísainsEioppiiig
Av. Alvorada (Via 11) 2150 • Barra

v>i -,.'• r- •',..
MÊk4
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CASA
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TECIDOS

DESDE 1939 50 EXCLUSIVOS}Anm

"Roupa e moda são a minha paixão.
Adoro escolher pessoalmente os modelos

e os tecidos que uso. Quando quero
algo realmente exclusivo, com muito

charme e elegância, só na Casa Alberto
encontro o que de melhor se pode achar

nas capitais européias da moda. Ê,
exatamente, como se estivesse em Paris

numa maison de alta costura*!
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Marta Helena Guinle, ekita
uma das "Dez Mulheres mais;
Elegantes do Brasil" e

estreando como modelo
exclusiva da Casa Alberto,
veste um longo idealizado

por ela mesma e
confeccionado com renda

chantilly, rebordada a mão
com motivos da própria
renda, em alto relevo, sobre

(âtin de seda pura, exclusivos
da Casa Alberto.
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Revelações
No lellílo do 01 quadros, esculturas o objetos do arte, om

Belo Horizonte, em beneficio da campanha de Mário Covna, a
grando revelação foi o prefeito tlcano Pimenta da Veiga, quo
demonstrou conliocor o merendo do arto,

Pimenta arrematou um óleo do Ollvor por NCz$ 3 mil .100 o
uma escultura do Adel Souki por NCz$ 100. preços compatívuls
com o moraulo,
9 J.l o deputado federal Aeclnho Neves (1'SnH) ou n;\o sabia
doa preço», ou estava louco paru ajudar Covas: elo pairou NCzS
4 mil por um quadro do Lilcia Marques o NCz$ 15 mil por uma
gravura do Brachor, esta wguramonm troa vozes mala cara do
quo valia. * * *

O leilão rendeu puni a campanha do Covíih exuton NCzS 120
mil líquidos.

Vale tudo
O governo, que havia

proibido hú tempos a con-
versão chi dívida com o ar-
ciumento de que era mano-
bra (nflaciondrla, reabriu
ontem, com o aval do Con-
sellio Monetário Nacional,

•o relendint? — rccmprCsti-
mo de recursos da dívida
externa paru selar público.
• A economia passará a
sofrer o mesmo impacto da
conversar), só que com um
endividamento maior.

Vacas gordas
A crise vai de vento em

popa e o dólar disparou, nuia
nunca se viajou .janto (|tiun-
lo aitora.

l'm levantamento do
DAC com base iiux reservas
de iinl.i. as i-oiiipiUi)iia.H ,n-
réus que operam no put.s
concluiu que há hoje em ter-
ra, aguardando embarque
j, n i o evta-nur tio* próximos
dois rneaca, um nada niodcs-
in contingente de m mil pes-
soas.

¦ ¦ ¦
Prazo final

• Expira dia 6, depois do três sucetwivoa adiamentos, o
prazo para as empresas lnteroriNidas em participar do Pólo
Petroquímico do Rio aprotsentArom suas propoBUn do habi-
litaçtlo.
O Como b&o 40 (frupos disputando 12 vas-as, devem vir A
tona noa próximos diaa aanoclaçóes c fuscos inuuspeltadas
no setor.

Mú sica maior
A VIU Bienal de Múst-

ca Urasiletra, a ultima da
década, promett

De 22 a 30 de novembro.
St; compositores de todo o
pats estarão mostrando
suas obras no Teatro Mu-
nietpal. Sala Cecília A/ri-
reles e Museu de Arte Mo-
der na em promoção
conjunta do ministério da
Cultura e governo do Ksta-
do do Ria dc Janeiro,

So programa, a estreia
mundial da 14' sinfonia de
Cláudio Santoro, composta
especialmente para a liie-
nal.

Sete chaves
O PDT rslá :,:,-¦¦ i.- .

do uni esquema paralelo de
apuração da* eleições pre-
sidenciau.
O 0 endt-reço onde OS pe-
dettslas escondem lodo o
aparato — inclusive os
computadores — e*ii ¦*„•
do guardado * vte chaves.
Mai» m- aljcuim dr-*a-iil>rir, o
deputado Luis Salomão,
responsável pela organiza-
ção. ji wilie como evitar
uma eventual sabotagem.

lliil» nutro» .-..- ire» j»
foram aliifado» pelo parti-
do para servirem de wde
para a central de apura-
çio.
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Machado
Mexia
Deschamps,
Glória
Portela e
Dura
Klabin
enfeitando
a noite do
Batman,
anteontem,
no Hippo-
potamus

^ÍlZJL *í::'^WÈ í í Sto !
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Adriana Salituro
e Andréa llaetmanck

B.«atsucesso
Quom achou morna a ir***q,_#nct« do primeiro dín

dc exibiçlo nacional do filme ruiman. enganou-se.
Estreado ilmultrmeamonlo em 147 cinema* de 43

cidadea, Batman bateu todo* os recorde-, com uma»
platéia de 160 mil penso*» e iW mil dólares em
Caxlxa.

Os números, aüit», swrilo festejados hoje na Habi-
lônia com uma grande festa onratiixada pela ttar-
ner

Bettina Haeglere Rafael Fragoso
Pires, novo par na noite do Rio

Prioridade
A tdt%i esta na cabeça do novo presidente do

llaner>. Afóroo Forta I, t t sarai de tuas nulas e
curta pra.-»-. instalar na Avenida Atldn!:ca uma
agência da banco t~;íhuUi para o turismo.

Com funcionamento 24 horas, pessoal de atendi-
manto trtilngue e operando cxrm cambio,

Platéia
atenta

o generul Ivan da Souza
Mendes deve andar ptcot iv
pada com o futuro do Servi-
ço Nacional dc Informação
(SM).

Tanto que convidou os
principais lideres da Cama-
ra dos Deputados para uma
longa exposição sobre a ne-
cessidade e. importância dos
serviços da comunidade de
informações num regime de-
mocrdtico. * * *

Na primeira fila. ouviu-
do atentamente a exposição
dos próecres do SN1, esta-
vam o líder do IT. Plínio de
Arruda Sampaio c o vicc-lt-
derdo PDT, Artur Uma Ca-
valcanli.

Um e
outro

No mesmo dia em qu-'
teve o dosprazor do sabi,
quo a CBF Iria lho mover
uma ação do roBponaablll-
dado civil por perdas o da-
nos, a foguotolra RoHonory
Melo respirou aliviada,

0 procoHHO criminal quo
corria na 31» Vara Criminal
contra ela foi arquivado.

O promotor nílo ofere-
cou denúncia o o Juiz. con-
cordou, botando um ponto
final na história.* • *
o A CBP entit apenas capo-
rando quo a fogueteira ro-
coba o cacho da rovlsta
IMaylx.y por ter poHado nua
para partir para a Justiça.

RODA-VI VA
Foi para homonaitenr o casal Sotxlo Mondes o jantar quo

laoti o José Bonifácio do Oliveira Sobrinho ofereceram quin-
ta-feira. A mona, dej*uatando um menu de gourmet assinado
pelo próprio anfitrião, além doa ho»i» o dos homena-
geados, os cosais Ivo Pltaniíuy, Ricardo Amaral, Paulo
Fernando Marcondes Ferraz, mais Humberto Saado com
Vanossa Oliveira.

\ 1'aul N.iiriuii está lançando sua linha dc papéis de
carta rom linha dágua da ifriffe.

O FSB corro a Informar: seu ministro das Rolaçoos
Exteriores n.lo será o cientista político Francisco Weffort,
mas o acadêmico Antônio Houalss.

Leonardo Ix-ite, da equipe Pocapo Racing, é o novo
rampeüo siilamerirano de automobilismo radio-i orilrnla-
do.

Ronaldo Brito Pereira comanda hojo o amanha nas
areias do Copacabana a I Copa Lubrax Vôlei de Praia.

Sacrifício Duplo espanto
Pela primeira vez em

100 anos estão em greve os
funcionários do Tribunal
de Contas da União

Os minfiíros, que não
entraram na greve, estão
sendo obrigados a ----- pas-
mem' — dirigir seus pró-
prios automóveis.

l'm conhecido e reco-
nhecldo médico foi há dias»
dar uma aula na faculdade
de Medicina do Kundalo.

Knlu do IA duplamente
admirado — com o baixo
nivel do ensino e o absoluto
despreparo dos alunos.

Sonho
A bancada mineira do PFL alimenta um sonho, rada

rei mais distante de sa-r realizado.
I i'i.. .• Sílvio Santos à presidência da Repiitilira. tendo o

ex-ministra Ovar Dias Corrêa como vire.
Para concretizi-lo, sai fica faltando o candidato Atire-

liano Chaves renunciar,

Zâzimo Harroza do Amaral r Frctl Sttlrr

^G&S&DflGHINA PORCELANAS • ARTEFATOS •MÓVEIS Rua do Catete, 72 Rua Farmc de Amocdo, 80-A —^"1
Tel. 20V3818 Tel. 267-7540 _U

.-.,.*—.. v. _. ,. - •* i iii iwfíiysl ifliwiánimirn

S !ÍÍ11_kI^_^
. ^_:r^i-rLVia r. .¦'. ^S-ri-»> V-i-rt-.-1fc-ra-a : ?r; 1'»' , i

MHHO'S 1?I&M3£d Melhores Carnes Melhor Serviço
Rua Dia.s Ferreira. 57 Leblon • Tels: 294-2297 294-5972

______3JH _ 4 !i (3TO»fóíí<!SJ
.PAZ SUA ROUPA ANTIGA.MOOERHA.; 7
ComtrU calças. pal«tôa,nKX«sírnii-»-Qr»(«àaAiòei

. nhos e punnoa.-t camisas. Faz íerzido invisível«if
ptt de calças e jaquetas • i-«tofma.qualquér<*oup«,"í

285-7038-237-8196 • 285-1148 «257-

*x«*>?Tear pronw^e lançamfin
i* Arte 'Antiga-'---* da linha ."Art^owaí*!^'^^.
fcieaVdd'€Hen'de Freitas ¦;.-'.¦-y^^.s^^-r','^*
A 3jvTÍ*_|-*«3U.**_1*' »^'kiUt,/f,Ji.«-*'ai.« '>"*ír'--,:'A -.'

Venda, fspecul Ate 04/11»«9/.r,í i-M-'áTf ò*
. yB_fFiff Wtim-timt-t

A MAGIA DOS CRISTAIS
AGORA AO SEU ALCANCE

Um a fo-fçfl «nirroétiCA dot cnslatt
pir» Oepre»»So. Coluna Invem
ou Simpleimento para captar
en<írgifli {.j-oniivai

Tel.: 253-7389
Preços espaciais p/ Revendodores

f<3>| ESCOLA SUlÇO BRASILEIRA
' — iam'i —i —¦¦«-«»¦»-¦»¦ wa jiaaii »«,—ij«i,iii.»-i«-_ »k-j.—

25 ANOS DE BRASIL
Seu filho estuda com a qualidade Suíça

- CURRÍCULO ADOTADO

JB
Apicius

(? YtSILSUS SANTOS
MmtUat AnOÍ IhatfaUÜri

Cearei/oi i Kr,tf\ai
.'66-J510 (, 2N6-7170

V.V (ri, 142 :t,ll

REABERTA A MELHOR
FEIJOADA DO RIO
Quem estava acuando dc uuuades já pode ir se prepanindo.

() Antorutio. aquele dos -.moços e .iantia-s mar-vilhosos, a-.ihnu.
Reabriu e .ivt_s,i gue a sua completissima feijoada dc s.ihado

voltou a íojxx parte do cenário da l_i#>a.

Rcscn-as - Tels.: 267-6791 e 287-6S49
Diariamente para almoço e jantar

ANTON I NO
Av Epitácio Pessoa, 1.2-1

MATEMÁTICA
FÍSICA
QUÍMICA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA
HISTÓRIA

PORTUGUÊS
ALEMÃO (Dipto.-_s"Goethe".
INGLÊS (Diploma 

"Lowor Cambridge")
EDUCAÇÃO FÍSICA
CURSO LIVRE (Fotografia, Ceiâmica.
Mecanografia, Informática etc.)

VAGAS PARA 1'SÉRIE DO 2~ GRAU
Inscrição para prova de admissão até 15 de novembro do 1989 na
socrotaria da ESCOLA SUlçO-BRASILEIRA- Rua Almirante Ale-
xandrino, 2.495 - Santa Teresa - TeL: 205-5746.

•'-¦iuimi «iai-U-jii-_c-_-a_t«. f_^__HiT^___rti-- ;_^___:-^.-_:-~--_r.
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0 HOMEM QUE VESTE
A GRIFFE EDUARDO GUINLE.

m8__H___l-_!^»-E__Í LA__U
i/ .^B-',-1- • i •%/tj"', aaW

ttmR_HDHEBMpHKâ f' '; ___

1_H__PB__J__I1 3_hjL^7 _üEf.* .'¦' ¦ '

SEMPRE ENTRE AS
MELHORES COISAS DA VIDA

eduardo guinlé
no - visconde de pirajá, 514 - tel.: (021) 239-2292

e shopping da gávea, 2? piso
paris - new york • mllano - etc, ele, etc.

.Í.: I ::#''..
=
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Maria Lúcia Dahl

Dado Villa-Lobos e Marcelo lionfci

Bi— __* ?**^l*/

o Legião Crbuna chega às lojas com*_ts
Qua

Ml—
uatro estações

Hlclu. \1Y3L
1 itrik dr Snuzii

OLeglAo 

Urbana despista seus ras-
treadorcs. Assim como depois do
ZJols (8Ci nAo veio um Trcs mas

uma revisão dos prtmórdloa da banda iQue
pais e este ¦ 197847), na poeira do sucossa
do Faroeste caboclo, o quarteto compacta-
do para um multldireclnnat poieer frio
com a saída do baixista Renato Rocha
arremessa, em pleno tiroteio eleitoral, um
ecumênico As Quatro estações (EMI
Odeon). O disco chega a* lojas hoje com
pedido» iniciais de 450 mil copias, pincela-
do de evocações, do livro A doutrina de
Buda ao Tao 7> King (O Urro do caminho
perfeito) de Lao Tsê. e até mesmo um
trecho do católico "Cordeiro de Deus que
tirai os pecados do mundo tende piedade
de nos", engatado numa balada. Uma tor-
tuosa gestação de 13 meses: as musicas
gravadas no estúdio ficaram prontos antes
das letras, e a saida tempestuosa do bal-
xista acarretou um revezamento de Rena-
to Russo e Dado Vllla-Lobos no inatru-
mento, com Marcelo Bonrá movendo-se
entre a bateria, percussão e uma eventual

gaita. Cicatrizado por Indefinições inter-
nas do l»giâo. At quatro e»l_o5e*, através
de 11 faixas, cruza borraacaa a calmaria»
ate chegar a um porto Idealizado: "tfuero
minha nação soberana com espaço nobre-
ss e descanso", sonha a finalista .SV fiquei
esperando meu amor passar,

A quebra brusca de prumo nAo implicai,
na descaracterizaçAo do t-egSAo Ao con-
tntrlo. a lamina cetlca que exi!>e o outro
Iivlo de seus ais otimistas ("O Brasil e o
pais dr) futuro em Unia e qualquer situa-
çAo eu quero tudo pra cima") torta cada
vez mal» costurada as afinidade* foy divi-
tiondria* div bands lan Curtis nAo chega.-
ria a tal extremo gótico para assinar um
ccrtmonloso Feedback sono for a dytng
frtend. homenagem de Renato Russo so
amigo Cazuza, escrita te cantada) em In-
glê». com traducAo no encarte do perito
Millôr Fernandes Apenas uma amostra
desta celebração rltualisttca: "Allsa a tes-
ta suada do rapaz toca o talo nu ali escon-
dido protegido nesse ninho farpado som-
brio da semente então, seus olhos
castanhos ficam vivos".

A maioria das letras soa menos intrtn-
cada, mas durante os acidentes climáticos

de todo o disco 'e nisso está sua riqueza) as
transparência* enganam "Quero me en
contrar, mas nâo sei onde estou vem co
migo procurar algum lugar mala calmo",
ao mesmo tempo confessa e incita Ment.
no* <• ment nas. com alguma aragem <!••
Morrtassy na blpolaridade. 0 vate qui
nhentlsta Luiz Vaz de Camões empresta
outro» (enpcantoa castiços so Monte Cos
teto. que também recorre a Ijio Tsé, numa
garlmpagem de gemas evangelízadoras
tieste "disco de padre*', segundo clasalfi-
cou o próprio pregador. Renato Russo.
"Ainda que eu fala***! a língua rins ho-
mona e falasse a língua dos anjo» «em
amor eu nada seria". Kntre as canções de
dllaceraçáo amorosa t Maurício, Sete cuia-
deu. a faixa de trabalho Ita tempos ("se
tua voz tivesse força lgua! A Imensa dor
que sentes teu grito acordaria nâo aô tua
casa mas a vizinhança inteira") direciona
a bússola ética do legião R quase uma
tábua de leia "Disciplina t. liberdade
compaixão <• fortaleza ter bondade é ter
coragem". E o pastor e profeta to Logiao
acirra seu papel de xamA das massas neste
disco) está cantando como nunca, da ácida
confidencia â exortação cmpostAda.

O grupo elege seu lado num pais parti-
do; "ô o bem contra o mal. estou do lado do
bem e você, de quo lado esta?". Musical-
mente, a escolha soa menos hemisfértea. O
Legião opta. mais urr.a ver., pelo rock á
base de guitarras, sem temer o fluxo de
teclados fruldores Nos extremos do bruta-
ilsmo ou da Intimidade, alternam se ban-
dollm folk e guitarra* heavt/, Uma earava-
na árabe toma de assalto o r-vqulem
Feedback song for a dying frlend, mas nAo
há qualquer eco de world music nisso. Re-
nato Russo prefere dizer que se trata de
m«-ru citação ido Public Imago LTD. de
John I.ydon. por exemplo i. com a habitual
defaaagem du tempo entro o Primeiro e o
Terceiro mundo» musicais. Um l<ou Rocd
t*Ma em Pais e filhos, que inverte a equa-
çAo geraclonal num golpe do brilho capai:
de sintonizar o grupo com sua época e
falange no planeta, "Você culpa seus pais
por tudo. o isso e absurdo sA<» crianças
como vex ê o que você vai ser quando crês-
cer"' Flarhbado em Quatro estações, o Im-
giAo maturou suas duvidas aem abrir mAo
de alguns faróis metafísicos.

Cotação: ***

Uma escala além do niiJismo
irtliur Dapieve

ATÍ 
os Ramones estAo preocupa-

dos com as florestas brasileiras.
O líder do grupo que numa musi-

ca de 1978 proclamava que nAo gostava
de nada, nem de vietcongues nem de pin-
gue-pongue. participou do Raín Korest Be-
neflt e parece, através de um telefonema
internacional direto de Nova Iorque, estar
realmente llgnndo para o problema. "O
mundo é de todos nós", diz Joey Ramone,"A devastação vai chegar a um ponto em
que será irreversível. Ai estaremos ferra-
dos." Ele e seus colegas Johnny (guitarra),
Marky (bateria) e o novato CJ (baixo) es-
tAo no meio da turno mundial de lança-
mento do LP Bratn ilratn, saindo aqui no
Brasil pela EMI Chrysalis. Hoje. por sinal,
eles deixam os Estados Unidos e vAo para
Nova Zelândia e Austrália.

É na rabéta dessa turno que os Ra-
mones devem voltar ao Brasil no ano
que vem. Eles aqui estiveram em feve-
reiro do ano passado, mas por causa do
dilúvio que cala no Rio só tocaram em
Sâo Paulo — e ficaram chateados com
isso. Agora. Joey se chateia com a falta
de respeito à natureza. "Ela é responsa-
bllidade de todos nós, embora algumas
pessoas nâo doem a mínima, pessoas como
os políticos e os empresários, que querem
ficar mais ricos. Mas quando a coisa piorar
nâo vai adiantar nada mudar pura o outro
lado do planeta, está tudo interligado",
dispara o decano doa punks. Os Ramones
se juntaram em 1974, dois anos antes, por-
tanto, do famoso t>er<2o punk da 76, que
revelou os Sox Pistola e o Clash, entre
outroa. Joey era punk antes de você aer
punk.

Ob fâs braaileiroa nâo precisam, no
entanto, esperar o ano que vem ou a
derrubada da última seringueira (ou se-
ringaliata), o que vior primeiro, para tra-
var contato com mala uma criação ramo-
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Johnny, Dee Dee, Marky e Joey: os Ramones,
neana. Além do álbum Bratn drain, oa
pseudoprlmos ehicnno-nova-lorqulnos di-
zcm presente na trilhu-sonora de O cerni-
terio maldito, filme de Mary Lambert ba-
soado em Stephen King que está na boca
das tulonas nativas — a falxa-título, Pe<
sematary (a primeira do lado B de Brain
drain), é criação original dos Ramones,
que também participam com músicas an-
tigas. "O convite para fazer Pct sematary
velo do próprio Stephen King. Ele nos cha-
mou e disso que era nosso fft. Há entre
nós mútua admiração, fi um grande fll-
me, aaaustador, muito bem feito", con-
ta Joey. O cemitério maldito fala de um
campo aanto que nâo garante repouso
eterno.

A música Pet sematary ê Ramones
puro. ou seja, una quatro acordes sensa-
cionaia que carregam uma letra no 11-
mlte da dóbil-meiitalidade. cujo refrão
pede "eu nâo quero ser enterrado no cerni-
tôrio doa blchlnhoa, eu nâo quero pasaar o
reato de minha vltla entro os mortos". Na
verdade, todo o álbum flroín drain é fido-
lisaimo ao padrão Ramone do rock'n'roll,
aceito tanto pelos punks quanto peloa
headbangers. Joey está bastante aatiafei-
to com o disco. "Todo mundo, crítlcoa o
fâs, gostou dele e eu também gosto. Acho
quo ele é tâo bom quanto Rockei to Hussia
(1977) e lioad to ruin (1978)", opina, inaua-
peito. Ele tem razão, o LP é mosmo bom,
com destaque para / believe in miraclcs.

Puntshment fit.% the crime, Merty Chrtxt-
mas íl don't want to fight tontght) e
para o rrnvr de praxe. Palisadcs Park.
versAo para a música composta por Chuck
Barris mão confundir com Chuck Borryi
em 1962.

Apesar disso, da gravação do álbum A
tumé os Ramones sofreram uma defec-
çAo: o baixista Dee Dee saltou fora para
uma carreira-solo. "NAo diria que nôa
gostamos do sua salda, mas foi ele que
escolheu. E a vida segue... Talvez ele
tenha cometido um erro. Eu penso que
ele é doido", ri Joey. O vocalista dos
Ramones nAo deixa também de elogiar o
novo membro, CJ. "grande baixista, ca-
ra jovem". Pelo visto a banda continua
sendo uma alegre família. Ate porque
Joey nâo ó um sujeito que poupe elogios
- nem mesmo em causa própria, "Basi-

camonte o que fizemos foi revolucionar
o rock com uma nova atitude. Somos
responsáveis por isso, criar urna nova for-
ma de expresaAo, um novo sentido do
liberdade, Agora podemos ir locar em
qualquer parte do mundo, somos bastante
conhecidos. Nosso fâs sAo fiéis, especiais",
diz.

Nestes 15 unos do carreira, oa Ramo-
nes sintetizaram o nltllsmo Juvenil e a
lobotomta adolescente om canções de três
minutos que bradavam "agora eu quero
cheirar cola" e "dêom-me um tratamento
do choque". Agora, em Brain drain, seu
12" álbum, elos estAo quase imperceptível-
mento mais maduros. Acaso nâo seria uma
faixa chamaria Eu acredito em milagres
um tanto otimista demais para o padrão
du banda? "Eu realmento acredito om mi-
lagreB, Mas acredito também que ô vocô
que tem quo fazê-los acontecer, nâo basta
sentar e ficar esperando. A música é aobro
lsao, aobro um cara que, por pior que U8
coíaas estejum, nâo desiste, continua ali,
firme", fala Joey. Os Ramonos sâo esao
cura.

Greve pára
a Funarte
OS 

funcionários da Fundação Na-
cional de Arte (Funarte) estão em

greve desde ontem. Enquanto seus ser-
vidores reivindicam melhorias salariais
ao ministro da Cultura, ficam cancela-

dos ou paralisados todos os eventos e
projetos programados pela Funarte. A
temporada da cantora Fátima Regina
e do violonista Roberto Menescal en-
curtou. Os dois últimos shows da du-
pia, programados para ontem e hoje na
Sala Sidney Miller, foram cancelados. '

As galerias da Funarte — na Rua
Araújo Porto Alegre, 80 — ficarão tran-
cadas até o fim da greve. Do lado de
dentro, fochadas ao público, estão a

mostra Mulheres fotógrafas anos 80 e a
exposição Cerâmica utilitária Cariri.
Celso Brandão, o autor das cerâmicas
expostas, também estava mostrando na
Funarte seu vídeo Chão de casa.

Da rapidez das negociações dependo
o futuro de três importantes eventos
elo MlnC: O Salão Nacional de Artes
Plásticas (com inauguração prevista
para 8 de novembro), a Semana Nacio-
nal de Fotografia (27 de novembro) e a

Bienal de Música (22 de novembro).
Aríete Carvalho Martins, secretária

da associação dos servidores da Funar-
te. reclama que "estes três traàicio-
nais projetos nunca recebem verbas su-
ficientes", antes de acusar: "O recente
lançamento do livro e do disco de Anto-
nlo Maria custou NCzS 300.000, tirados
não sei do onde, porque interessava par-
ticularmente ao ministro José. Apareci-
do"

0
casamento
Éuma 

coisa cíclica,
Do tempos em tempos resolvo

me mudar.
Deve ser normal no» casamentos,

pois afinal do contas, eu e a minha
cnsa JA fizemos bodas do prata,

E, como em todo casamento que
deu certo, durunto esses anos todos,
acabamos amigas.

Mo ofendo so nlguém a critica.
Que idéia flcnr aí enfiada nessa

tumba!
Adoro o seu silêncio secular.

Você devia arejar... sair de
dentro dessas lembranças...

Nâo a vejo como lembranças,
mas como presente. Um oásis no
melo do barulho do trânsito.

Antigamente chamavam-na "ca-
slnha". Agora me perguntam como
posso morar sozinha nessa fazenda.

Mas onde é que eu poderia ter
meus cachorros?

Mas, com tudo lsao, As vezes Im-
pllco com ela. fi próprio doa casa-
mentoB.

E hoje neguei-a três vezes, como
HAo Pedro a Cristo, antes de o galo
cantar, ifi que acordei no melo da
noite, entulhada de comer ehocola-
te, o que também r,-« parte da nnsie-
dade de mudança.)

A primeira vez, por causa do sex-
to pedreiro que me deu o bolo dei-
xar.do uma infiltraçAo do formato
do Brasil cobrir a parede da sala,
transformando-a agora na América
do Sul. cheia de bolhas na altura da
Patagônia.

A segunda, pela falta de gara-
gem.

As sete da manhã, o surdo-mudo
Já gritava, tocando a campainha,
que arrombaram o vidro do carro e
roubaram o gravador.

A terceira, porque a minha cabe-
ça ficou menos romântica e mais
prática, e a casa JA nAo nv veste tao
bem,pernas p braços saindo pelas
portas e janelas, como ,1/irc no pais
das maravilhas depois do ter comido
o biscoito ou tomado ácido

Mas a gota d'agna foi mesmo o
escritório da CBS, onde passei a tar-
io pra assinar um papel.

Enquanto ouvia o Bruno tomar
providências contra as fitas pirata.-,
c se assegurar pelo telefone com a
Califórnia que o Ref Roberto Carl m
linha sobrevivido ao terremoto, fi-
quel olhando a vista da Praia do
Flamengo.

fi aqui que quero morar, Deci-
di.

Querias. Diz o porteiro do 20-
prédio em que pergunto se tem ap.tr-
tamento pra alugar.

Exibindo, orgulhoso, o seu botton
do Brizola. ele me assegura que faço
parte da Imensa torcida do Flamen-
go e que, pra morar ali, e preciso
lazer (Ha diante da Mordomia dos
Prédios.

Nunca pensei que prédio também
tivesse mordomia e. antes de passar
lá, oncontrei um apartamento de
dois quartos na Rui Barbosa por mil
dólares.

Enquanto faço o porteiro soletrar
o preço pra ver se entendi direito,
uma senhora mo confunde com sua
vizinha na Urca.

Mas pra que sair do nosso baír-
ro1 Vista por vista...

Urna outra senhora me garantiu
que adoraria me ter morando ao seu
lado.

Mas será que ela se refere a mim
ou A vizinha da Urca?

Depois vi um apartamento de
cinco quartos na praia, «o pra me
divertir e aporrínhàr os que acham
que eu moro numa fazenda,

No vidro da Janela da cozinha, um
adesivo garantia: "Collor salva."

Pensei que só Cristo salvasse. Em
todo caso... Deve ser uma nova reli-
giAo

Com isso desisto da Praia do Fia-
mengo o pego o jornal.

Na Avenida Atlântica aluga-se
um apartamento no Leme.

NAo custa olhar...
Custou. Muito.
Esperei horas pelo corretor que

me levou a um prédio esquisito,
acendeu todas as luzes, ao meio-dia,
de um apartamento do andar térreo.
Janelas serrados por causa do espor-
ro e dos ladrões.

Sete mil cruzados.
Mas eadô a Avenida Atlânti-

ca?
Ali pela fresta do banheiro, se

a senhora subir no vaso, dá pra ver
um pedaço.

Na Praiu do Botafogo tem um
apartamento no 18° andar.

Penso no terremoto da Califórnia
o no telefonema da CBS pro Roberto
Carlos.

Ninguém vai me telefonar mos-
mo... Que rei sou eu?

Obrigada, moço.
Na Osvaldo Cruz tom um como

a senhora gostu. Arredondado, anos
¦10, mármore...

Observo o minucioso trabalho em
gesso do teto.

Junta uma poeira, moça... Diz
a faxineira ae equilibrando na eaca-
da do pintor. Acho que ra caindo o
reboco... Todo dia ou junto uma pá
assim de pó.

Aconselho a Osvaldo Cruz voltar
pra Manguinhos, e volto cansada pra
casa. culpada om receber as mangas
que a mangueira me oferece.

Um bem-te-vi de papo amarelo
destrói o dinheiro-em-pencá do mou
xaxim.

É por isso que nâo consigo juntar
nenhum...

Concluo, aonolenta, deitando na
rede e jurando que amanhã vou mu-
dar a água do aquário.
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A fada do eft
Nas mãos da jovem artista plástica Jac Leirner
os despojos do consumo adquirem transcendência
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Roberto Cômodo

SÃO 
PAULO — Como outros ar-

listas do sua geração, a paulis-
ta Jac Leirner tem Idéias brl-

lhantes. é rápida, articulada e
super-informada. Aos 28 anos. Jac
faz arte com despojos de consumo,
trabalha com o efêmero, uma realí-
dade que logo vira ficção. Como a
inquietante idéia de um pulmão

formado por em-
balagens vazias
de cigarros ou
uma série do es-
culturas com-
postas com cé-
dulas usadas, e
já fora de circu-
Ia cito, de cem
cruzeiros anti-
gos. a pura flc-
ção do dinheiro
brasileiro.

Uma das jo-
vens artistas es-
colhidas para
participar da re-
presentaçáo na-
cional da 20»
Bienal Interna-
cional de Silo
Paulo, aberta no
último dia 14,
Jac Leirner for-
rou uma sala
com 2.500 saco-
Ias plásticas do
mundo todo,
criando uma ba-
bel de grifes, um
caos visual de
formatos, mar-
cas e cores. A
sua presença na
Bienal, os re-
contes convites
para expor no

Uma
palavra amiga

"Jac Leirner, Já que Lclr-
ner chega na esquina com as
esquinas nos bolsoH. quando
aberto, tal bandeja se equlll-
bram. No ar, endurecendo a
sua lamina de punhal. Tra-
zendo para o ar as visíveis
consíguas. Lezama Lima reti-
ficado pelo amigo Tunga para
Jac".

mm--- 
"^"""""" 

I
¦A. ' (-*

¦ ¦ í|
¦ 

&

fll ngfl, artista plástico

exterior e o primeiro e bem cuidado
catálogo completo de sua obra, com
apresentação do respeitado crítico
inglês Guy Brett (o divulgador de
Lygia Clark e Hélio Oiticica na In-
glaterra) são marcos numa trajeto-
ria especial, a de uma artista com
brilho próprio.

"Jac desenvolve um bom traba-
lho já há algum tempo — na Bienal
passada a Comissão de Artes pen-
sou também no seu nome. E nesta
20a Bienal a sua escolha foi unâni

me", diz Stella Teixeira de Barros.
curadora da representação brasi-
loira na mostra. "Sua obra ó sutil,
plastieamente bem resolvida e aca-
bada", elogia Stella. ressaltando
quo o critério usado para a escolha
dos artistas nacionais não prlvile-
giou uma tendência específica, mas
as obras com linguagens contempo-
ráneas. "Nesse sentido, acho que
ela é uma das artistas mais promís-
soras e Inventivas de sua geração",
aposta a curadora da Bienal.

Jac nao se sente incluída em ne-
nhuma geração, nem mesmo a fa-
mosa Geração 80, que nasceu no Rio
o englobou alguns artistas paulis-
tas. Ela até teve uma vivência mar-
ginal d underground. O fato mar-
cante mesmo ó que Jac nasceu
numa tradicional família de artís-
tas. Seu pai. um industrial do setor
têxtil, dono da confecção Tricolã, é
um grande colecionador de art deco
e de arte brasileira da década de 50,
principalmente dos movimentos
concreto e neoconcreto. Sua tia-a-
vó, Fclicia Leirner, é escultura; e o
pintor Nelson Leirner e a critica
Sheila Leirner são primos em se-
gundo grau de Jac, que tem ainda
uma irmã, Betty, poetisa, o uma
tia, Janete Musati, artista plásti-
ca.

"Convivi com a arte desde crian-
ça, mas era uma coisa que reverbe-
rava mais nos sentimentos e sensa-
ções de quem está descobrindo o
mundo", reconheço Jac, na bela e
espaçosa sala de sua casa, no bairro
do Pacaembu, que foi a de sua in-
fância, com móveis projetados pelo
modernista John Grass. Jac come-
çou desenhando aquarelas, mas,
adolescente, não saía da sala da Ci-
nemateca, das livrarias e de per-
to de seu toca-discos. "Meu nego-
cio era música, queria estudar
regência e canto lírico", conta,"mas desisti quando vi que não te-
ria mais tempo para viver o mun-
do." A artista preferiu, então, fazer
alguma outra coisa em que pudesse
ouvir miisica o tempo inteiro.

Jac optou pelas artes plásticas.
Entrou, em 1979, num curso na Fun-
dação Armando Alvares Penteado
(FAAP), mas antes e durante o cur-
so experimentou outras lingua-
gens. Fez rádio, um programa in-
tersemiótico em que recitava

versos na radio USP; foi atriz ("pés-
sima". confessa) do curta-metra-
gem Muèrdame tnorenito; e fez a
pauta cultural de um programa da
TV Gazeta, em São Paulo. "Eu es-
tava interessada nas artes, inde-
pendentemente do corpo que elas
podiam tomar", diz. Um Interesse
que a levou durante um ano a inte-
grar. como baixista, a banda de
punk-rock hard core U.K.C.T., to-
cando para platéias da periferia on-
de era aclamada como a "musa do
desvio".

Mas foi na FAAP. onde teve o
primo Nelson Leirner como profes-
sor de escultura, que Jac se concen-
trou no seu trabalho de artes plásti-
cas. "Fui bem brigona e acabei
fazendo o meu próprio curso", con-
ta a artista, que acabou a faculdade
em 1981, onde é nojo professora de
desenho e projeto. Antes, em 1980,
ela já tinha participado de sua prí-
meira mostra, com uma obra em
xerox e palavra. Em 1982, fez sua
estréia individual, na galeria Ten-
da, em São Paulo, com objetos
montados a partir de vários mate-
riais.

Jac Leiner participou da 17* Bie-
nal de São Paulo, om 1983, e de
diversas exposições. Mas a explosão
de sua obra no circuito das artes
plásticas ocorreu em 1987, com duas
fortes mostras individuais. Os cem,
na Petite Galerie, no Rio, apresen-
tando os trabalhos com as notas
usadas de cem cruzeiros; e Pulmão,
na galeria Millan, de São Paulo,
com os invólucros vazios de cigar-
ros. Durante três anos, ela desen-
volveu as duas séries de obras si-
multaneamente, fazendo uma
relação entre o tempo e a economia
inflacionária brasileira.

Em Os cem, Jac percebeu que o
valor da cédulas de cem cruzeiros
era inferior ao do papel em que
eram impressas. Comprou, então,
70.000 notas usadas em agências de
ônibus e passou a furá-las. Separou
as notas grafitadas por temas (poli-
tica, sexo, religião) e, desdobrando
o dinheiro em várias séries, criou
quadros, esculturas, objetos e até
um confete de dinheiro, que é uma
síntese da proposta. Em Pulmão,
apelidado por Jac de "escatologia

industrial tabagista". ela guardou
as embalagens de 1.500 maços de
Míirlboro. que fumou durante três
anos. transformando todos os ele-
mentos do invólucro — o celofane, o
selo e o papel laminado — em obras
de arte."Acho que ela é um dos bons valo-
res da sua geração, ela faz um traba-
lho inteligente o com referências à
história da ar-
te", diz o artista
carioca Cildo
M o 1r o 11e s. 41
anos. De fato,
Jac reconheço a
esparsa influên-
cia subversiva do
dadaismo o de
Mareei D u -
champ, assim
como do alemão
Josoph Beuys,
mas não se sente
fazendo parto do
nenhuma turma.
"O fazer de sua
obra é meio na
contramão, do
forma isolada
dos artistas do
sua geração",
comenta o escul-
tor José Resen-
de, 44 anos, que
acrescenta: "Ela
brigou por uma
produção inteli-
gento, diversa da
ação espontânea
e pouco reflexiva
que surgiu nesta
década. Sinto
que, agora, Jac
busca a definição
de uma poética
própria".

Para destacar este singular perfil
de Jac Leiner, o crítico Casimiro
Xavier de Mendonça usa a imagem
de um pêndulo entre a reflexão e a
intuição. "Ela conseguiu um espaço
original, ela reflete, o que pode dar
rápida solidez a sua obra", observa.
Um comentário que não impede uma
colega de sua geração, a artista Leda
Catunda, também de 28 anos, de te-
cer rasgados elogios a essa reflexão.
"Ao recriar os objetos, Jac faz um
trabalho muito rico, super-interes-
sante e talentoso", diz Leda.

Mapa astral
A artista plástica Jac Leirner

nasceu no dia 4 do julho do 1961.
em SAo Paulo, aos cinqüenta mi-
nulo». Som saber de quem se tra-
tava. o nstrôlogo Pedro Tornaghi
traçou seu mapa astral: "É Cíln-
cer com ascendente em Aries e
Lua em Peixes. Dois signos de
água o um de Toro. Sendo água o
elemento emocional e fogo o im-
pulaivo. tem tendência a compul-
sâo emocional. Pessoa de Inspira-
çao o sensibilidade, aprendo com
facilidade, sendo capaz de com-
preensao profunda. Com forte ta-
lento sonhador e extrema capacl-
dado de dedicação profissional,
trabalhar 6 o que podo coloca-la
na terra o adequá-la à realidade.
Tem enorme talento, mas multa
dificuldade de dimensionar esta
sua energia e de levar seus proje-
tos ató o fim. Podo levantar
idéias geniais, com entusiamo,
mas pode deixá-las so dissolvo-
rein no ar".

X,
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\4J3IlEltEE3EiA
\?<RÊCÕMENDAff
FAÇA A COISA CERTA (Do lhe riqhi Ihinq).
(to Spikfl Lee. Com Dannv Aiollo, O9518 Oavis,
Rubv Oku (1 CiKincatlo Espoiilo Cinema-1 (Av
Piado Júnior. 78t — 29b 2889) I4ti, 16»i30.
IBh. ?lh30 (14 anos) Continuação
Numa pinaria administrada 1101 lialo-amenca.
nos ' onfiitos raciais latentes ouplodom num dia
dei rte 1 eloi EUA/1989
MAQUINA MORTÍFERA 2 (telhai weapon
?) de Richaffl Donner Corn M«i Gíbsím.
Danny Glovor. Jo&s AcMand o Joo Pesei. Lido

(Piam do riamengo, 72 — 2850642)
14h30 leii&Q. lunlO. 2lh30 (14 anos) Con-
UmiaçAo
Dois detetives, do lompetamenlos e métodos
opostos, caçam traficantes da diooas acoberta
dos polo consulado da África do Sul. EUA/
19B9
A ARMADILHA DE VENUS (Dio Venuslal
lei. da Robetl vim Ar.l.eren Com MvriBm Rotis-
!.(it, Hofít Gunthor Mar* o Sonja Kirchborgw
An Fashion Malt 3 (Estrada da Gávea. 899 —
322 1258) 15l>. 17h20. 19D40. 22h Ricamar
(Av Copacabana 360 - 23; 9932) 15ti15
1?l>30. |9h4b 22h. (16 anos) Desconio de
30% mediante a apresentação do cupom do
Cm-a .j,-, assinante e do carlao do toito» JB
ContttiuitçMi
Mcd ¦ • de 30 anoá v-vt* obcecado p*-!a idéia de
en ¦ irai a n u h« Ideal o vaga pula cidade á
i ¦ ,¦ 1 1" um grande amor Aiomanha/1988
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER Ohe
... bear.:.,- 'iQhintu oibemg). do Ph.iio Kauf
man Com Daniel Dav Lewis Jui.ette B.nocho,
tf n,» OI n n Dem* do Uni Veneza (Av Pastour
184 296 B349i. rijuea 2 (Rua Conde de
Bontim 422 264-5246) Ibh IBh. 21h (16
l- M ' ..i.V:
Mé Jco e foti ;¦ ita wnm ar>v*~onada hi*iôí:a
dearr - j . >' : ••(> Iode a repretsâo **«> Praga
II ..¦¦. -,.i . obrigadas a <"»,giar Baseado no
'¦¦¦•.:¦¦. •¦ homôn-moáe M^an Kuwíefa frança/

INDIANA JONES E A ULTIMA CRUZAOA
.,*,,, fofwsS*rdtf*0tê$t&US9dt) d* Steven
Sn i-i.i.T.j Com Harrtfcon FtirtJ. S«an Conrwv
D#*nhc m ( t;'i e Rivm Phoenu Campo Gr»rt
(*¦ (Rua Campo Grande 880 — 394 44SZ)
14h I6h20 IBh4Q 21h Brum-M4mr (Av,
Amaro Cavalcant 105 - Wl 2/46) 14h30
I6ti40 161)50 .'"' fl'»jro/(Av Min.st'0 Edgar

« '!>1 4n?.vi 16K4Q ?ltv {10

A i tra do üanio Gcaaí o héttx 9nvt&*9 *#
3 ^ '\í/«.Uv com uma per-^osa

*'•...•..¦? .¦..-• a ;... um prefeito* nâo tcottu ¦

MULHERES A BEIRA DE UM ATAQUE DE
NERVOS I '.' ¦• "•• »' t-tn- ilc i," *f»7i,« rf#

ROMA d«rico f«íí Ri
Ma c»f« « p*^*

I,

M-i
Sftafi4.m*í trtpt
.MaiJ-.j: í, >.-
,Cr„,„,„, H ,, ... ,. , a, j, .., 03 JJ7
79! ''•' 

i!4anos BtprmmuçKt
Mem*?*»-^* « T" K**** l** '*" 'p''1'* «VOtof* * (.¦<!*
ti**' *#>-,i • ¦)-'¦'- , ¦ txj?afPí 1- atMOJ FurittKOt o
.¦'<•¦•.< . ¦ tei .roí desc (^" -t o»ia» r<»ai

TUCKER UM HOMEM E SEU SONHO
f ¦ ;>. *»' * '*' m*/i í»":; .*.t drwnj <3« fíarxt*
Fc*d I :''í:-:- ¦ 1 'i nm j»f| B"dg*n Jo*n A"i*an,
M i" '¦ t ¦«! '.' ! <* f 't^ítv;: fíM*9Ü C4^HPi9(l
'.'.....,.-. i'„, ..,..» ,*j'. ,a ei 26/
'298) '"¦• IBri ; M ,'."'•- íl.wpí ««í^hiwi
¦, 1
BvW'**' 1 1 ' s' ' ,1 roa d* Ptviitw Tsx*»»
a^viív'- ;'•¦¦ ¦.¦¦ .- >&, an&tkí. n^ÍAi d**7o
!.«to i,.: 5 ;.¦•)•.>¦ íi 4 da w!u4"«a *utom«sl>íi»

AMADEUS ..'.-4.,.,.. d* M ¦» Fonrvan

(*»<»•» Oi

-'¦ •• « do

«tr» (I M

14

fESTRÉIAS
CONTOS DE NOVA YORK \>-.v rori Étarm)

I la-IC i * . "I '¦¦ • 1l> .) '. • "- >H'»"r< vt 1 .<«* D ia
ia Sture c d .i"i ai .. t> .»•• n fdkpo »"»s«)d í)«
Wo I, ¦•• en : ¦• .'. :. •'• . '.• 1 • amjv. a
Maç Q«6Sie >'-** •' ¦"-< *o PnsasKk, 40 —«
240 654! i ; ,',... ••., nd« <s» Bon

m 214 228 461 I3h30 '•• 18h». 2!h
ibana 60! • 255 09531.
a» 4 666 — 325 648/)

Çofiãç&bana {Av Copa ibana
í3«rr< 2 (Av, das Am  4 <
14n I6h30 1?ri.21t • (I ¦•
Tipç historias ambiomaoa» em Nova iortjue Na
Dtimo.ra omioi lamoso tem obsessiva paiio tx*'a
assistente qub no entanto, o rejeita, Na swjunda
mopina triota sO/ínha num hçtet dc iu*o «oquanto
o pai flautista o a mie fotografa viajam pelo mun-
do Na terceira, advogado vive atormentado peta
onipresonça da mio judia. EUA/1989.

BATMAN (Batman), da tun lluiion Com Jack
Nicholson. Michiial Kaulon. Kim nasinnnr o Roboit
Wuhl. 0(A'i)ri (Pca Mahalma Candlii. 2 — 220.
3835), Sáo Luit 2 (Rua do Cnliile. 30/ — 286-
2296). Mailuiuira I (Rua Dagmai d» Ponsoca 54

390-2338) Norte Shopping I (Av Suburbana.
54/4 -- 592-9430) 13h I5H30. 181). 201)30
n,irra 1 (Av das Amoncas. 4 660 - 325 648/).
Palácio I (flua do Passeio. 40 — 240 6D4I).
Carioca (Rua Condo d« Bonfim. 338 -- 228
BI78). ArtMèiur (Rua Silva Rabiilo 20 - 249
4544). Olaria (Rua Uianos 1 4/4 230 2066)
I3h30, I6h. 181)30, 21 h flrtrra 3 (Av ri.16 Amín
eas, 4 666 - 326 648/). Sáo Itiu I (Rua do
Caloto, 30? — 285 2296) Ôimrn 1 (1'nna ria
Botafogo. 340 — 652 4946) llio Sul (Rua Mar
quês do Sao Vicnnte 52 - 274 4532) América
(Rua Conda do Bonfim. 334 — 264 4246). Mu
duram 2 (Hua Dagmai da Fonseca, 64 — 390
2338). Notlo Shopping 2 (Av Subuibana. 5 4/4

5929430) t4h, 101>30. I9h, 211)30 Opera 2
(Praia rio Botafogo. 340 — 552 4946) 151).
171)30. 20h Leblon 1 (Av Atauilo de Paiva. 391

239-5048) fíoty (Av. Copacabana. 945 —
236 6245) I4h 16M30 19h. 21630 Aos sabe
dos, também i maia.nona Palácio (Campo Gran-
do) I4h. 16615. 181)30. 20h46 (Livie)

Suporproducio com os hetòis das histórias em
quadrinhos 0 duelo entre o jusliceno mascarado
Baiman e o perigoso Cunngo. nas luas de Gotham
City EUA/1989
SEXTA FEIRA 13 - PARTE VIII - JASON
ATACA EM NOVA IORQUE IfriOay lhe 13 —
Patt VIU — Jitson /a***! KUnhatiânf d« Mob N*fd-
den Com Jensen Oaggott Sean Roberlson. Char
les McCuüoch o Haib.ua Blngham M»í/r> Oímui
M (Rua rio Passe.o 62 — 240 17911 13H30
15h30. 17530 191)30. 21h30 leblõtl 2 (Av
Aiaulfo de Paiva 391 — 239 5048) largo tto
Machado I (Largo do Machado 79 — 205 6842),
Condor Copacabana (Rua Figueiredo Miajalhies,
286- 255 2610) 14D !6r> t8n 20h 22h 7r/ü
ca 1 (Rua Conde de Bonf.m 422 264 5246).
Madurvtra 3{ Hua Joio V««nte 15 — 593 2146).
liamos (Rua leotx)idma Rego 62 — 230 1BB9)
15h. 17h. I9h 71h (14 anos)

Terror Jason do»a Cryst»' tale para ate"o«./ar
adoieKenie» «a* »ua» d*r Manhatla" tu A/1989

MCONTINUAÇÕES
OUE BOM TE VER VIVA (0r*tJmr(>) de luc.a
Murat Com l«»^e Ravaího An /'eshion Matl I
(fsuada da Gávea 899 ¦- 322 1258) 14r>40
16h30. lBiiíO 2i>tü 22h Sluéo•[PamanAi
(Rua Senador Vergueio. 35 - 265 46S31 20h
72h (tryre)
fntt#v ttat tof o>Hi*v ^*»sat pr^í ís* b*as *'Si
ir'1Wca}*(3af t<*v Ot d«*M»Ot « ** t*vHM ** ****&$%
poi ume p*wy>igwn f*ctte»*> PíOduç^o ts* ' SS3

O CEU SE ENGANOU ' • « ¦ - de f~ '

i •
An
327

•i, ¦„ ;. , (,. a, tftr ¦
' v* \ ' ¦ r « ¦<-¦ j. a p*ftíl da» Í4* ,: ¦'¦•' ¦ .«

'i - i '. - t *¦ ?! « •• •- ¦'• •
»,'»'¦. » ¦ '• „, 'vj Gftfttw d* MaOu»t*i(a

• • • ••. •. '4> v I6M0 '-''-- . '• l .-•-
¦¦- .- • .» l - V ' a OVsW! r-:^'-f*;# > i* ifríT-fS*»*

;í« rida* ;¦.!!'. * *-it. <¦ '.**-*. ¦ ' "*• q.j# a ^a^r^aíta
a',a': > ,t ' • i <- - « H< «OOCa ! !A/1»88

TAP - A DANÇA DE DUAS VIDAS /'seu .*•

Mu*<#(. í» pftwjna-ffo oíj* ^•*-.v , *» nova
como Mpataadoir # *<* trafeaVtw ¦ »
r*ô ma*^ «*tü«á o <S« fatíiaiiNKJü #*•* " *^irk ,V>#**«
l li A/1989

ESCORPIÃO VERMELHO f«n? stsirrwv
JOM*h Zito.i C<M> Oioph tu«J9<««» M |jt«vM
Waish e tftttüetim Sru«rto Ca*w# (H^a i»o Ct
tm» 228 •- 206-71941: SíMt^oCí*»*:^*»* i«,,a
R«ui Pomp».a 102 - 2*7 «9091 ISft 17hl0
l»h». 21530 {1**n«i»l
MatavJo práUMáònill sòwÉtajo * mefKlWlo a r-»'*"*4i«s»no, 

d« regirTiej..cioreaaniMa. W»4 » •- n»i mia»
»ft.-í*vo»uíie*»è»» EUA/1988-
A ILUSÃO VIAJA Dt BONOE fa ArtW e>a»
«n pmnihêi ú* ly*» ttí^ás»t.: Cc*n ( - i l*f#d)0
Cavtot Navarro • Hí>**«ij Sotti, ítutie ) ¦ '< ->
-, vu-iâ-.* da f*tr.» M -¦- .*W 61*01 ' '' •
t9"W ZlhJO )'4»rvj»j

l'h..---% «-¦¦**>•" • - ¦•, r^?.*5 ^-i *¦.-,*-*"- ú-* ;y^-.-v rrtjfct

[t*<«v%#d>Cl 0 [» '*t ' -i ¦ -''•*'»*_* -«*'*- W* v-iHf 9o V*
í ijafj rjj* ,J) ISStA ( P>a«0 !>» I'-JrVl-» j" '¦ «* '.'Pi >:'; !
'95* PILO

Kl — UM POLICIAI BOM PRA CACHORRO

-,*¦-, «** l
¦*>o pa*a

DOIDA DEMAIS (P ,< »» Se S*fg* RewrnJe
com Ve*a f ttn-i*, Jííí* W«ík*í P»U*0 H*" »> ri*Hj
Rosai J,Sn (Av Cot»c*t>»na, 680— 256 712'i
I5h30. 171.30 19630. 21 hJO (líanos)
Amo* « aventuta po^cííw NfKfa ©om6 canafío'! *i
;j.í r* t» d« a<ri« d* *p*rwfr.a • a íc*í«^*í$« do *^ta
rcxiloliiasii ProttocAoae 1989

KARATE KID 3 O DESAFIO FINAI (th»
hnaie Kl — p*rr ll>) de John G Av<ia«m Com
R*'ph Mocch-o Norr,uk.i Pat Mor-ta Rí43vt)tw»iy
e lhomas lan Griftith An-CaiMitiootung I (Av
Alvorada V,a 11 7 150 — 326.0746! de 2-a 6*.
as 16h30.16h45 21 h Sitiado e domingo a partir

•4 -' ¦*jajj_r^*",";'- i ' i ¦*''''~r'"'"vSBArAl^ÊÊmvrfâ"' ' "ÍT-"'-'^'*-' ^f^^mWWSmSÈeii' *.. -.,,

Nem Paulina Poriskova resista ás más condições do Lagoa Drive-in

Escurinho? Onde?
Pedro Tinoco

O 

escurinho do cinema abandonou o
IjMfoa Drlvc-in ern 1978. Noatít ano.
malí prrHílaampnto r>m 22 de deju-tn^
bro. o ontâo pn-r^lto do Klo Ac Janol-

ro Murro» Tamoyo Inaugurou o novo «lBti*ma do
IlumlnaçAo püWlt-41 da I-a«rwi Chi admlnlntrado-
rt»« do dritvln ainda t<rnlaram lovaniar um mu-
ro para ovltar quo a luz do» ponte» InterferlsM na
lur. do projetor, NAo conjwHculram; o prftprlo pro-
relto vetou a tentativa. Ap**«ar deste e de outroti
problenia*. o Ijuroa Drlveln. criado em 1*56 pelo
empresário Klcardo Amaral, ainda renlute como
o vizinho pobre do Jockey Club.

A Paulina Porlzkova e llmta Ao larlo de Tom
Selteck no filme Adorável $edutora, de Hruco
Beri*«fonl em cartas ate a prtwtrna quarta no
drne ín — ela e o maior dMtarjue deste policial
divertido. No entanto, rjuem for a ente cinema a
céu aberto querendo conferir a bete» da atriz e
modelo tcheea vai tie decepcionar. A UumlnacAo
do» poete*da l^uroa. aitaria ao» potente* refleto-
re* do Jockey e a alguma» mancha* negns* no
telAo, Impede o espectador de captar ao menos
um norrlso de Paulina.

Ditem algumas linguas que o publico do dM-
r*T-in nâo esta muito lntere**ado no que mostra
o telfto Ainda l»em. porque o* obetaculoe para
quern quer entender o filme no Lauro* nâo se
restringem 4 Imagem Multas das peQueius* .»'.

xa* de som que o espectador deve acoplar dentro
de seu carro para ouvir o filme ostAo quebradas,As que restam cometem a heresia de adicionar a
voz de Paulina Porizkova um chiado teimoso e
Incômodo.

Apesar das ma* condições do projeção, resta
um conforto aos que pagarem os NCzl 12 por
pessoa n NCíl 2 por carro para entrar no drtf,- in.
Um solicito garçom, vestido a caráter e de ban
•loja em punho, atende pedidos do carro cm car-
ro Para chamá-lo, hasta que s« llgii« n desligue
rapidamente o farol alto. O» sanduíches variam
do hambürger, vendido por NCtí 3..50, ao Boimto- bifo. presunto, tomate o queijo dentro de paoAt-atx' - . por NCzi 8. As bebida* variam entre o
uísque, a cuba libre, o refrigerante o a laU do
cerveja.

Aquele rapai apaixonado que acha a menina
no banco do lado mais linda que a Paulina Poriz-
kova - e aquela menina que considera o rapaz
no banco do motorista mais bonlUo que o Tom
Belleck vâo sempre arrumar o que fazi>r num
dricc~tn em que nAo <ia para ver o filmo Mas,
mesmo para estes, resta resolver um problemade ordem operacional,

1'ara que se veja melhor aquela Imagem es-
maeclda na tela manchada, os carros ficam e»ta-
cioaadoa com sua* rrxia* dianteiras sobre uma
pequena elevação. Para ficar parcialmente sobre
o monttnho de areia, o carro deve estar com o
freio de mâo puxado Kh\a poatçAo, do carro,

! «•*.)« ..;» ua.

ado om» uma njta ^-t» darau v*t rvjko to^ta
m ,U à '¦ &VÍ+VK* iH*.'->*-% í U*VíftW

ÊÍREAPRESENTA ções
UM 1IRO NA NOttl M il ¦

• ¦*•; •¦--,'•¦ . .'^ #*\ 4 •- i :. A. ¦" •• -

MATADOR Dt AlUGUFt »• •

t, fncft.- %Mi t:'-¦:*! « fi*"- Ga*/at*ta Btitoi (A.
'-• .• f ',. ¦¦ .-.. !'¦ 191 «a?J'4- 

K> líSiü t1*»r :

m MOSTRAS
MOSTRA CANTAO DE CUIT MOVIIS

ADORÁVEL SEDUTORA  . f,- i!» f). , e
(terei- rd - 1 - Sa ¦ . •'• . I ¦ .-. . ,
v\ *r : - .¦ .¦ i.- ,-.„ i ,-»- • .- . ay^M Or .» •

. íA»f Ik^or? d* Modelo* 1 #20 *'" -r4 W99):
JO030. 22h30 At*oua«a (Lrvt») •" •!

Iscritoi de histôr-at pct< *-» coeNKa txtia mu!N» v>. ho

UM OUTRO CINIMA EUROPEU

MOSTRA MACHADO FUMADO

{jW *s*.«!Ç?j. ¦

MOSTRA MACHADO FUMADO

i tie A« -. - >

DEUSAS DA TEIA (Vil - JENNIFER JONES)

!(**'.'! Vvrsio origina
¦ á IUA/1943

'*-'',.i a %mi%

teger^MS-

CENTENÁRIO DE ABEL GANCE (III)
A ro04 (ia /txvti/ .;.- /*:¦<: Ganca Com Sw

Mar», lyy (;ioso. Uabtisl dn Oravona « Pimru Maçj,
nmr Cinemateca rli> MAM (Av Beira Mar, s/n"):
18h30 Inlartllulos om francos.

Tragédia dos unvvt>>i modernos ocorrida num.) or.
laçJo lerrovisna Ftincar'1822,

1PRÉ-ESTRÉIAS
NAVIGATOR - UMA ODISSÉIA NO TEMPO
(llw navigãiar), de Vincam Ward Com (iiucu
Lyoni Chris Hâyvvood e Hamish McFafJane Hoih,
â moia noite, no Art Fashion Mtiit t. Estrada cjt»
Gávea 899-
Frn 13-iB. uni pais 6 íiBsoííido pela poste mas um
(üvorn, obcecado p«'a vtsflo da cru/, convence
quatro homons a acompanhá-lo ao cenlio da terra
Nova Zttl4ndia/1988

ESCÂNDALO A HISTORIA OUE ABALOU
UM IMPÉRIO (Scandal) de Mk.IwoI Calon-Jü-
nfí% Corn John Huf.t, Joannti WhaiUiy Ktlrnor,
Drulyei Fondii o lan McKèHan Hoje. a moia none,
no t«irr;r) do Machado 2. Largo do Machado. 29
(14amn).
Rateado «m fatos reais N».t Inglaterra, década de
80. um ministro lima modelo num sspiiosoviéti-
co envofvem s« num osc And ai» que ficou conhe-
cidoci mo c.iv) Prolumo tUA/i 9H8

SEXO. MENTIRAS E VIDEOTAPE (Sm. lies
and vnUmtápe}, de Stevon Sodefbefgh Com Já
mes Spader, Andte MacDowell e Peter GáÜaQhér
Hoje. A meia noitw no Att-Fã&hion Mrtll 3 Estrada
da Gávea, 899 e Art*Copacabana, Av Copacaha
na 759 (16 anos)

Hisiâna em torno il« twr.a», atuais como a inores.
sáo se>ual a dificuldade) d»' comunteacâo e a
OnipfQSfince dn o!tio «!*ftf6ntt~.o Pòlrn$ de OUfO a
prêm*o do methOf ato* e,n Cannes ÊUA/IOSO

CEGOS. SURDOS E LOUCOS (Sm ma «vil.
hfiãt nu* #vtf}, de Aithur Htllojf, Com Htcriard Pryof,
Gene Wilder, Joàn Sevoranca o Kovin Soacev
H e. à me » noite, no Slar-fpànémé, Hua Viy.on
¦!¦• •!•¦ P 11 i 3/1 e as 23h. no llrum li/uca. Rua
(. ndo lu üc-nt.m 3/0 (14 anos)
£¦;.¦,¦•-.'.,) i f*/)ri-,ím d assassinado o as duas únicas
testemunhas - um c*tgo e um surdu passam a
ser m su%P"'tos EUA/1989
TERROR A BORDO (Deod calml de Philüp
*. ., ¦¦ ( * >« Sem NeiM Nicote Krtffnan e Ü:ily
.'.!•<• Mote. ameu nmte no Leblon 2 Av At,iu;li)
il.. Paiva Ml (14 ano»)
liMHtt Cas^' encontra em a*ta ma» um navio
.itii'í'1 ." nlo e o UKitjv tn$ta<a s** em s*»m pr6pf'0
barco EUV'989

VIOfOS NO BANCO OO BRASIL As I7h30
.''">.-•» s ¦,- ,. .•'¦» ¦»-„5 A» 19h Quadrinhos no

¦¦' ,t • • • ¦¦>, - i»«,,^-S (ft* l\ff"*lt
[W*Í-. r:,r- ,,--,\ , ,. ¦ •¦ f ,'• , MOj«, OC) .C#fttKt
CuHutatBan : Bra Rua 1 !« Marca, 69
VIDrOS NO ADUANA M B * parti» CteSÍHl
•' ¦'¦ rw ; . ¦¦¦-'¦> ftftcto-9. ¦*>' nnjht t<yn<jrJ»f-

... .-. firvJeQj 41

VÍDEOS NO GIG •¦ •• '. ',/-,. .mW.
, A| Ktrd*s2<h no GfC» fle-.taurant» e V«Jev>

fl.v .',, Qen . - •.•, - ,

BARRO É ENCANTE • . • , : de Aneiâcsès
%.*..tí tVf>r*/tj| »C:r'i;i:, ^i.j U" »*r'SílatjV9 !ÍP! P«

• (atando ." » -• •«.¦ .-.>.)- :M tV Viva
•- •• li - ".!.-.-, da rokiae. Hua do
C >•«'•. ' SI Ent'a«il Iram ,

\4f3HEinEEr
ORQUESTRA SINFÔNICA NACIONAL DA
UEF - R*aj«r,te (•.-.!,.• - ¦ ¦ ,- , . .. N Br" '.¦"¦*« ;-> V <¦: ¦ .«<- ¦ !•• '• <, ,[ ' • «ry Sf ^utXH"! ft

¦ •'•) ' : ... • Me •«--, ; d )t> !,i
- 4 ' . 3, s' ' t l ¦•,-'.., Iram i

v_s-s«-
DEIXA EU DANÇAR :.;-i•««

. ... , ¦, ,- ,- p ) ;,. | tjtn ,^50.
... •„ «vioi . è 0*e de Cna*fes
'-''>•¦ SS 

2*r" 
*(V*?'0 J:>U'- CrWM

GRUPO DANÇA DA UERJ -'.) •Mu.in.t.ic) (to
: , ¦ .,- *-',.),, íúr. «.-¦ ii ,,i -.: v. m>ta,«B38
ii&b 9933) D** 4* a *áb ¦ as * *" a dom às 19^
íí>ijr«i*sc_ a NC/S 1 h 00 ** NC/S 10 00 í»stt>dantes

BALLET BOLSHOI >•!»;..).. de Yuri Gngóio.
¦ , .••*.'.i ) ¦" ¦ íèíat*í '¦* :¦" V.-Y:. t<* ff 6* Oo"

>.i • . ¦• '.' .- i *•- ".' n*y5 fl soíeot3»aí*á çfe Gío*'
¦• i*- •¦ imanhi Lenda si*) A/noí, Mús<a de

 . >¦ . ••¦ C,í ; ri . •¦ D« 8» a
.• i. .-, .'• ti) Vesperal de dom, as 151)30

• , • • t! , i-i1-- !,i .'n as 2íh Teatro Muntctpat,'
¦ Mareei il ' • ano -- n (262 3935): tn

grttsvj a NC/3 JO0 00 (pfatè*.a/bafc&Q ¦ nob*w);
NI ,¦', IM • 'i • imples) e NC/5 9Q.00 (ga-

BÊSHOPP1NGS
ART CASASHOPPING 1 - Xarafe r\ia J — o
ir, sa/ro ,'t.i' de 2- a 6*. às !6h30 18h45. 2Ih.
Sábado e domingo, a partir das 14hl 5 (10 anos),
ART-CASASHOPPING 2 — O crt<; s» enganou
rio 2" a 6'. ás !6h40. IBhbO. 21h. Sábado o
domingo, a partir das 14h30 (Livro)
ARTCASASHOPPING 3 - K-9 — Um policial
bom pra cachorro da 2- a 6*. ás 171). 191), 21h.
Sábado e domingo, a partir das 1 bh. (Ltvru) Curta,
Sprayjet, de Ana Maria Maoalhaos.
ART-FASHION MAI l 1 — Que bom te ver viva:
14h40. 161)30. I8h20 201)10. 22h. (Livro)
ARTFASHION MALL 2 — O céu se enganou:
1í>h30. 17h40. 10hf)O. 22h. (Livre)
ARTFASHION MALL 3 — A armadilha de Vò
nus 151). I7h20. 19h40. 22h (14 anos) Curta
Trajotór/a do ftitvo, de Fernando Spencer
ARTFASHION MALL 4 — Karalo Kid 3 — 0
desalio linal Ibhlb. 171)30. 19h45. 22h. (10
anos)

BARRA-1 —Batman: 1 31)30. 181). 18h30. 21 h.
(Livre) Cuna: Praier em conheci-la. de Havia
Soligman.

BARRA-2 — Contos de Nova York: 14h. 16h30.
191). 21h30. (Livro) Curta: Ilha das llores. do
Jorge Furtado.
BARRA-3 — Bmmim 14h. 16h30. 19h. 211)30:
(Livro) Cuna. Rulraios rasgados, de Alvarina Sou-
2ü e Silva.

NORTE SHOPPING 1 — Batman: 1 3h. 16H30.
181). 20h30. (Livro) Curla: Retratos rasgados, do
Alvarina Souza o Silva.
NORTE SHOPPING 2 — Batman- 14h. 16h30.
18h, 21h30. (Livro) Curta. Quando os morcvgos
so calam, de Fábio Ligníni.
RIO-SUL — Batman 14h. 16h30. 19h. 2lh30.
(Livro) Curla. Praier em conhecô-la. do Flávio
Soligman.

^COPACABANA
ART-COPACABANA — O cóu se enganou-

15h30. 171)40. 191)50 22h (Livre) Curta Jtmiç»
para Manoel Congo, de Milton Aencar Juntof
CINEMA-1 — Faça a coisa cena 14h. 16h30.
19h. 21h30 (14 anos) Curta Memória das Minas.
do Luu Kelier e Tânia Quaresma.

CONDOR COPABACABANA — Seira lima 13
— Parte VIU — Jaso*> Ataca wn rVova Icyqae 14h.
16h. IBh. 20h. 22h. (14 anos) Cuna Ira/atóriade
frevo, do Fernando Spencer

COPACABANA - Contos de Nova York. 14h.
161)30. 191). 21h30 (Livro) Curta. O escurinho do
cinema, du Noison Nadotti.

JÓIA — Doida demais. 151)30. 171)30. 191)30.
211)30. (16anos)

RICAMAR — A armadilha de Vinus 15h15.
171)30, !9h4b. 22h. (16 anos) Curta: Palácio
Montou, uma época vm njfnas, do Ceíio Goncal-
ves.

ROXY — Batman 14h. 161)30, 19h. 21h30 Aos
sábados, sessões à meia noite. (Livro) Curta:
Quando os morcegos so calam, de Fábto Lignmi. '

STUDIO-COPACABANA — Escorpiáo verme-
lho. 15h. 171)10. 191)20. 2lh30. (14 anos) Curta.
Um cotidiano perdido no tempo, do Ntrton Vonân-
cio.

M'IPANEMA E LEBLON
CÂNDIDO MENDES - Roma 14h (14 anos)
Tucker — Um homem e seu sonho 161). 18h. 201).
221). (Livro) Curta. Parahvba. do Juroni Machado
üitencurt,

LAGOA DRIVE-IN — Adorável sedutora 20h30.
22h30. (Livro) Curla, Fia X Flu. à sombra das
chuteiras imortais, do Alexandre IMiomoyer

LEBLON-1 —Batman 14h. 16h30. 19h. 21h30.
Aos sábados, sessões a meia-nono (Livre) Curta.
Quando os morcegos so colam de Fábio Lignmi

LEBLON-2 — Sexta-feira. 13 — r°,?rfe VIII —
Jason ataca em Nova Iorque. I4h, I6h. 18h. 20h.
22h. (14 anos) Curtu. O escurinho do cinema, do
Nolson Nadoili.

STAR IPANEMA .',,,) A .utnça de </,*m
vtrfas I4h30. I6h50. 19h10. 21hJO (10 e-x»)
Curta Pâr«h,fki oo Jurent Machado Bft^ncurt

tÊBOTAFOGO
BOTAFOGO - A dama de p.tus 14h. 16h45.
19h30 (18 anos)
ESTAÇÃO 1 Um outro cinema europeu Ver em
Mostrai

ESTAÇÃO 2 - Um tiro na noite 1 71). 19h. 2lh.
(16 anos)

ESTAÇÃO 3 - A ilusáo v«v<i de borulv- I 7h30
191)30. 21 h30

ÔPERA-1 — Batman I4h. 16h30. 19h. 21h30
(Livre) Curta Prater em conheci Ia. de Háve
Seligman.
ÔPERA-2 — Batman 161) 17h30 20h (Livro)
Curta. Quando os morcegos se calem, de Fábio
Lignlni,
VENEZA — A insustentável leve:a do ser I5h.
IBh. 21h (16 anos).

MCATETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO 1 — Se.fj leira. 13 —
Parte VIII — Jason ataca em Nova Iorque. 14h.
161), IBh. 201). 22h. (14 anos)
LARGO DO MACHAD02 —X 9 — Um policial
bom pia cachorro I4h, ll)h. IBh, 20h. 22h. (Li-
vre)

LIDO-1 — Máquina monitore 2 14h30. 16hb0.
19h 10. 211)30. (14 anos) Curla Kultura lá na rua.
de Oclavto Bezerra.
LIDO-2 — Amadeus: Ibh. 18h, 2lh (lOanos)
SAO LUIZ 1 - flawian 141). 16h30. 19h. 21 h30.
(Livro) Curla. Quando os morcegos sv calam, du
Fábio Lignmi.

SAO LUIZ 2 — Batman 1 3h. 1 51)30. 1 81). 201)30
(Livro) Curta Realralos rasgados, do Alvarina
Sou/a o Silva
STUDIO-CATETE - Escorpião vermelha 151).
17hl0. 19h20. 21h30 (14 anos) Curta. Um con
dianoperdido no tempo, de Ninon Vonáncio
STUDIO-PAISSANDU — Mulheres à beira dn
um ataque de nervos do 2' a 6". às 14h50, 16h40.
18h30. Sábado o domingo, ás 18h30 (10 anos)
Que bom te ver viva. 201). 22h (Livro) Curla.

Câ*akanti tíe P*« >
César 5a*3cenv

AICENTRO
CLN1RO CULTURAL BANCO DO BRASIL
•..-. ., i-.j-j" .,.!,.•.¦ .",(.i,.'ras

CINEMATECA DO MAM - Ver a p*OQramaçi

HORA Acáo total 11 h t2h50. 14n40. 16h30,
18h20 (lea.-w)
METRO BOAVISTA Sexta letra. 13 - Pane
VIII ¦• Jaion al/tca em Nova hyque. I3h30.
I5H30. 17h30. 19h30. 21h30 (I4em»)
ODEON — fla/m.vi 131). 161)30. 18h. 20h3O
(Lívte) Curta: Quando os morcegos se caíam, de
fabio Lignmi,
PAlACIO-1 - a»wian 13h30. I6h 18n30. Uh.
(t .''ü Curta fitítratos rasgados, de Alvanna Sou-

PALACIO-2 -- Contos de Nova York- t3h30.
16h.18h30.2lh (Livro) Cuila Ilha das llores. do
Jorge Furtado.

PATHÊ — Karate rXid3 — O desalio final de 2- a
6'. ás 121), 14hl5, 16h30. 18h45. 21h. Sábado e
domingo, a partil das I4h1 5 (10 anos)
VITÓRIA - Miam! Space 1 -- O tempero da
seduçêo: 14h, 151)40. 171)20, I9h, 20h40 (Üi
anos)

Mtijuca
AMÉRICA —Batman 14h. 161)30. 19h. 2lh30.
(Livre) Curla. Anepio. du Andrú Sluim.
ART-TIJUCA — O criu se enganou: I4h30.
I6H40. 18h50. 21h (Livre) Curto Presença de
Vtlla Lobos, du Carlos e Lino Dochat.
BRUNI-TIJUCA - Xaraii! Xícr 3—0 desafio
final 15h. 17h. 19h. 21h (10 anos) Curta. A
resistência da lua. ae Oclávio Uo/orra
CARIOCA -Batman 13h30. 16h. I8h30 211)
(Livro) Curta: Praier em conheci Ia. do Fl.ivia
Soligman
TIJUCA-1 - Sexta-feira. 13 — Parte VIII -
Jason ataca em Nova Iorque I bh. 17h. 19n. 21 h
(14 anos) Curla. O escurinho do cinema, do Nol
spn Nadotti
TIJUCA-2 — A insustentável leveza do ser l&h.
181). 21 h (16 anos)

TIJUCA PALACE • 9

,1'.,.,., ,, An - í",..< da Recife e .ti . .m da
Fernando Spen. m
TIJUCA PALACE ~ .-n. de Nova York
Uii30 16b. 181)30, 2lh (!.vn-) Curta , lltit;_dâi
trores. de Jorge Furtado

ÈÊS1EIER
ART.MÉIER Batman 13tt30 !6h I8H30, 2!h
(Livre) Cu'ta ArrepK* tíe André Slutm

BRUNI MflER ü-.iiiJ :-<•¦: ea Oi uma cru
.:>.!) I4h30 I6h40 I8hí)0,21r> (lOanos) Cur
ia O lobo ,»¦ estrepa, de SM.
PARATODOS • irare '. ;l 3 -
I4nlb 16h30. 18n4ij Zlh (lOanos)

UramosTê olariã~
RAMOS —S»-M /c/a. 13 - Parte VIII
ataca Nova Iorque 1bh 171), I9ht. 21h (14 anos)
Curla Histórias do cotidiano, de NoJIon Nunes t
Regina Abreu.

OLARIA - í?rf«wr7 13h30. 16h. 18li30. 211)
(Livre) Curta Arrepio, do Andtò Sturm

Mmadureira e
jacarepaguá

ARTMADUREIRA 1 — O críu se enganou
14h30. 16h40. 18h50. 2th. (Livru) Cima. One
mas fechados, du Sérgio Péo.
ARTMADUREIRA 2 — Karate Kid 3 — O desa
lio Imal I4hl5. 16h30. 18h45. 211). (10 anos)
Curta, Mtnuano. de Lui/ Kòllot e Tânia Quaresma,
BRISTOL — Indiana Jones e $ última cruzada
I6h40. ?lh (10 anos) Matador de aluguel
14h30. 18h&0 (14 anos) Curta. Palácio Monroe
uma época em ruínas, do Côlig Gonçalves.
MADUREIRA-1 — Batman 1 3h. 151)30. 181)
ÍOhSO (Livre) Curta. Arrepio, de André Sturm
MADUREIRA-2 - r3armin I4h. I6h30. 19h
21h30. (Livre) Curla Qu.wdo os morcegos Sé
calam, do Fobia Lignmi

MADUREIRA-3 — Saxfa letra, 13 — Parte VIh
— Jason ataca em Nova loique. 1 bh. 1 7h. 19h
211) (14 anos) Curla. O escurinho do cinema, de
Nubon Nadolli

MCAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE Indiana Jones e a ú/fm*

ruçada 141 I6h20 18h40. 21h (lOanos) Cur
' i Ai ¦ <¦' e •'•- C ch) do ftectfú e da vida. dt

PALÁCIO --Batman I4h 16hl5 181)30 20h4b
(Livre) Curta Justiça para Manoel Conqo. dt
Milton Alencar Jumoi

1NITEROI
ed 15h30. 18hl0. 20h50ARTE UFF

(14 a-i'M Até Quail)

CENTER ¦ s de Nova York 13h30. Itih.
18h30. 2lh (Livro) Curta. Ilha das llores. do
Jorge Furtado
CENTRAL ¦ Sexta-feira 13 — Parto VIII -
Jasdri ataca em Nova Iorque I3li30. 15h30
!7h30. 19h30. 2th30 (14 anos) Curla Histórias
do cotidiano, de Noilton Nunes o Regina Abreu

CINl MA 1 Do;c/d demais 1 bh. 1 7h. 19h. 21h.
(16 anos)
ICARAl Batman 131)30. 16h. 18h30. 21h
(Livft1) Curla Quando os morcegos se calam, de
Fábib Lignmi
NITERÓI - Batman- 13h30. 16h. 18h30. 21h
(I vi.j Curta Justiça para Manoel Congo. rtE
Mi'ttn Alencar Júnior

NITERÓI SHOPPING 1 - Matador do aluguel
14h30. 16h40, IBhbO. 211). (14 anos) Curta:
Ternporal. de José Pedro Goulart.

NITERÓI SHOPPING 2 — K-9 — Um policia,
born.pm cachorro: 15h. 171). 19h. 21 h. (Livre)
Curto Os romances do Dona Olinda Olanda. dc
K-iua Mossel

WINDSOR — O céu se enganou 15h. 171). 19h.
21h [(Livre) Cuna. Estórias da Rocinha, do José
Mario ne

ÈÊSAO GONÇALO
STAR SAO GONÇALO - Indiana Jones e a
última cruzada 14h30. 16h50. 19h 10. 21h30 (1Canos) Cuna Visão do céu. Gruta dos Três Podo
res. do Maiculo Ferreira Mega.
TAMOIO — Karate Kid 3 — 0 desafio final-
16hb0. 21 h (10 anos) A bolha assassina 1 bh
191) (14 anos) Cuna l.ivio Abramo — Gravuras,
do Fernando Coni Campos.

Coleção
Primavera Verão ^1 WORLDi^ TltófTÉR^â.
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JORNAL DO BRASIL ROTEIRO
sábado, 28/10/89 o CADERNO B o 7

V^p£J0O£!.__J£I__r

PATINHO FEIO limlo da Maria Clara Ma
chndo Diruçâri dn Tonmho Lopes teatro Cândido
Mandas. Rua Joana Angélica 63 (267 7295)
Sab.. ãs 1 7li30. o dom . as 16h e 1 /Ii30 Inrjreuos
a NC/* 16.00 Desconta da 20% no ingresso me-

diante apresentação do cupom a carloo rio assi.
nanie do J B O espetáculo começa rigorosamenlo
no horário njo tendo permliida a entrada anos o
seu inicio Ale amanhã

MOSTRA OE TEATRO INFANTIL DO RETI-
RO DOS ARTISTAS Sab e dum, as 17h30
Tom & Thao Tanto e direcio de Arnaldo Miranda
Retiro dns Artistas. Rua Reino dos Artistas, 5/1

(392 2807) Ingressos a Nt/5 15 00 e a NC/»
12 00 (professores)
BOLANDO UM MUNDO MELHOR - Tii»lo o
direção de Am PauU. AÍvm Com o grupo G-*nii»
Como a Genla Teatro da Suam. Praça das Naçôe»
44 A (2/0 7082) Sab edom , as IBh Ingressos a
NC/Í 7 00 AI6 amanhã

UXA ORA FADA, ORA BRUXA - Adapatação

do teito de Sylvia Ortholl Direcio do Millon

Cunha Teatro Inlanlil da Ale Rua Prol José r)«

Sou/a Herdy. 1 160 (771 4251) Sâb edom ã»
/h lnüressos a NCzS 5 00 At* d a 3 de derem

bro
A FUGA DO PLANETA KILTRAN - tato a

direcio de LUII Duarte da Rocha Teatm Temia
Raquel Rua Siriuwra Camim* 143 (235 111 fl

Sab. as 17N ir dow .ls 16h Ingressos a NC/5
15 00 O espelacuio ni-açs ngorosarnenta no
horário Desconto de 20% no ingresso nsedianie
apresentação do cupom e cartão do ass-nante do
JO Atênovembro
PALHAÇADAS To.lode Joíu Siqun ia D»*
Cão de Tomo Carvalho teatro SescTiiuca tstsêco

Rua BarJo.de Mewviita 539(708 5312) Sab
edom.asIBh IngressosaNl ,•»'' 0 0*»petâ

Ull. UMA HISTORIA DE CIRCO
M is i as da

Eduardo
14 i

Sab edom all/l Ingrewso»aNCrt »!

OS DESENHOS ANIMADOS - T«Ho
Camargo Direção d« Pauio Alonsooe L
Fiavu) Ml r •«•¦ <• « <•¦¦ .-O....-.»

nsdoi Venjo* 93 .' ' '¦- '>¥.< "

FACA SEM PONTA GALINHA SEM Pt

Adaptaçi d -'  •-.'.' - I

M gue "¦-¦¦•- '•" ¦ ¦"'¦ i grupo B*" "

f&értrj i'>iin , ftas A* Pííík*** IWÍ»1 ***0 t? í
„,.,.. Si| ., : ,- .¦ ' '• ¦• >«_-,«NC*8(
At« *-.'••" I

O COMETA VASSOURINHA

A MENINA E O VENTO

UMA AVENTURA CARIOCA T*«W » d;

APENAS UM CONTO DE FADAS

6J (239 SMS.) Sab
Inorwso* a NC/» 20 0

O REI ARTUR E OS CAVALEIROS DA TAVO-
LA REDONDA - Tnxlo e direção du Celso le
mus teatro Cacikia Qecker. Una do Calote. 338
(26b 91)33). Sâb o dom. ãs 1/h Ingressos a
NC/SIbOO.

O PÁSSARO AZUL - Tinto dn Maunce Marrier
fiich Adaptação do Ana Maria Nunei. Dk«ç„o d»
Eduardo Wot/ik leatto Villa Lobos. Rua Princesa
Isabel. 440 (27b Síülb) Sâb. âs 17h. a dom, as
I6h Ingressos a NC/S 12 00.

O MISTÉRIO DAS FRALDAS Tenta do Paulo
Om.. DiraçAo d« Autuo Hicr.ò foutro (hilons. Rua
Senador Vergueiro 93 (77b 8B4(i) Sâb edom,
âs 1 7h30 Ingressos a NC/ 15 00 Desconto de
20% no ingresso mediante apresentação rio cupom
« c<irtão dft asvníintu do J O Ou pata quem levai
uma íMídd d« pano
CANTANDO HISTÓRIAS E CIRANDAS
leito d» Joaquim de Paula Direção da Bernardo
Horta e Definho de Carvalho Com o grupo Painel
Teatro Baftnshoppmg Av dai AmèrlCaí 4 fifiB
(32b 5844) Sâb e dom. âs t/Mb Ingressos a
NC/tlb.OO
A FLORESTA TENEBROSA le-lo da Marco
Nan-ni Adaptação » direcaq de Carfo* Gregoro
Corr* o Iwwco rrwnt-nba #_ e'-«tvo ftHitfO ÍÍ^Wf-
hoppinq. Av rt.is Américas 4 (Min (325 5844)
Sab » dom *» 16h Ingriissos a NC/» 15 OO

UM SONHO ATRAS DO SOL Io»Io dl

ESTÓRIAS DO CHINÊS — Dança o teatro do
sobras com o grupo Amálgama Direção rle Annn
Ursula Vera Westphal, Teatro Rival. Rua Álvaro
Alvim, 3/ (240 1135). Sâb B dom. âs 16H In

giessos a NCz» 12.00 Desconto de 20% no In-

grosso mediante apresentação do cuporn o cartão
de assinante do J B Até de/embro.

CAVALEIROS DA ILUSÃO - Texto do Ana

Devo/a Direcio da Maria Idalina Teatro do teme.

Ladeira Ari Barroso. 1 (2858806) Sâb edom. as
1 /h Ingiossos a NC/» 15.00 Dosconto do 20% no
mgiinso mediante upresentaçSo do cupom o car-
tão de assinante do J B Ale dia 5 do novembro

MCINEMA
O FLAUTISTA MÁGICO de .Im Barla Compl».
rnonio O músico n a morte, rio Lubomir Bonés
Bstaçáo 3 (Rua Voluntário» da Pãtna 88 - 286
0149) Sabe dom. â»16h (Livro)

Animação com bonecos Versão da londa medieval
ainmã sobro o llaunsta mágico, que «alva uma
r.idado do peste de ralos Ichutoslovãquia/Bb

PINOCCHIO (Pinocchio). desenho animado de
Wail D'»n«v Dublado em português. Lagoa Drw
in (Av Borgm do Medeiros 1 426 — 2/4/999)
sáb edom,âslOhl5. (Livro).

O MARAVILHOSO MUNDO DE PAPAI NOEL

(Santa Oaus lhe movie) de Jnannol S/warr;
Com Dudlav Muore. John Lübgovv. Dav.d Hud

dieslon e Burges* Meradith. Studio Paistandu
(Rua Senador Verguo.ro 3b - 265 4653) siD e
dom *s14h30e 16hJO (L«vre)

pi du Mu
i qm

B.ir
qoette Pir«a)Q ile Cii*l'«n« D Amato i
Rodrigues Teatro Gtauce Rocha Av R><
179(2700259) Sâb edom, âs 1/h Ir.

ri

TARO BEQUÊ To.to d» Mârcwi Sou/a Da»
çAo de Walde/ Lmlwrg fiwrro PotloSm Hu.
Francisco Sa 51 i.*47 5443|,Sèb edom . és 15»i
Ingiessos a NC/» 10 00) Desconto tle 20% m
ingri<ssri " •-> ariie apresentoc Vn <i i - ,i« «i •' i ai
tio ii» jssnaniedoJfi At* n bro

TOM E THtO '.•••> f rJ.reç*o de Palm
Vttntariia teatro Pasto S#*3 Htia f-ranc^sco Sa íi
(741 Íi44 I! fiSb f dom .« 1 '•• «" In-jmn s

D )

T1STU O MENINO DO DEDO VERDE

íf im* N>id* M*«ííOí>Ca 0-fKiO 1*» 'Sv=,

A MISTERIOSA VOLTA DOS DINOSSAU
ROS ','.•-, •• •!.-•' « .li •••¦¦ 1 v '. s< - "••

O DIA EM OUE O MICO LTAO CHOROU
'..- )? ,'..-,,, -l,i S *., .»• .'.,M;.-.i:i dr

OS AIOUIMISTAS UMA COMEDIA PARA
CRIANÇAS •. ,• V «ii- .» .-¦ »i •«

O FEITIÇO DA MARIPOSA >.•
- ) í>-«!-;,3;i # Kl*Pit*.ac O* f ¦¦7'->-.'i'->'>

7#wií*o 5fSt: T$ix* W-ii-Ç- &**fc.i í>* M**s>j
¦ ¦ •. .«. « ¦> «re »s 1 ." ^

NC/S1» uv> A:#aa.'H ja ,*••«•¦!•.

___HÕW
BIA BEDRAN ENCANTANDO Show da
fí»ntfjiía. compositora s iií)"*íi*,n' i^do-ra da TV. *rt_
f/o Cata Grande. A^ Alija.o de Mo >> Frarx o 1M
(239 404lil Sâb « rtom è» i /h Ingresso» a
NC/S 20,00 Atê*manh|

M EXTRA
JARDIM .OOlOGICO

I..I.1 . .i> i ir* i.n '¦ -'¦ . l- .1 . ,".)

PARQUE PLAYTOY TIJUCA Pi

PARQUE PLAYTOV BARRA

SÁBADO DA CRIAÇÃO - Al. i w, j* i

M CIRCO
CIRCO DE MOSCOU - 5» •*
^iniM i h rnp4nfM *"',,: *¦*' M
;-:>•*-* _"^l_tf*^»"Ja »-*V^ _• ; ¦* "

" .*** \; tf ,': i*< * r* **-- i» ísV'*--?.::* M

¦ ¦*-Vi.-..^ e •«< „". í . CO I í:*!3C.t)

GHAN CIRCO ARAnt '.'• * ¦» a.»..
MS'.%Jtr.y?t*% ;..¦»-*. 

"*..»¦,> A .:*.*'¦;.;*' '-'t t* *ft-.fTw! t

!'*jk„ -s »í* 4-!i- vntriã *¦ .* *- ¦ >." ' *va ;-1-
' t" 11/9) 6*» *» 71h ,« n " " ' '

,'• *¦-. Al "'.¦':. 1 7r%yO # ji'*l ;•-:?¦'-íl A

i;.»t v»'* tQ »TK»3 ^.^V-íâi ¦:t,f"í^ i *» .•?
t4K_Ka í?,-í| # SC.Í- *5C*3 fC':*r*;..*l «té *0

3»»*i a Ni';' 15 00 i*i.i: • NCí» 1000

A/íird Miirtinllui se tiprcscn Amanhã i: a vez do Polêgãr

Maravilha na Barra
Av A1-.

/ú»/ll 1'ilillieiriis

môa dft« crlniiçiut chogá
no tlm o. aproveitando
a ocaeifto, o parque
Playtoy, na Barra -

irada. 2.150- protmimou
HhowM com a apresentadora In-
fantíl da TV 8, Mara Maravilha.
c com 0 quarteto Juvenil Poleitar
— respectivamente hoje e ama-
nh.l . a partir diu» 16h. Alem doa
nhow.H, a criançada po_oiri bc di-
vertlr com a« brincadeira- do pa-
Ihnço Caroqutnha. teatro do ían-
tot:he», aprewnUr.ftes de Jíusz e
sortctoii de brinde».

Com oito anos de estrada, trê*
dele» na TV do Silvio. Mara apre
(sentara cancôea do seu novo LP.
Intitulado Aíaru %à se for a
dois. brincará com os pequeno» e
na certa a»rrade<.:ert a Deu» "por
estar aqui. com vocéa". A rlKor.
a» músicas escolhidas nAo m< en-
dereçam A» crianças, mas aos
pre-adolescentes e adolescentes
com problema» de espinha, amo-
re* escondidos e mesada esca-His,».
Keste trabalho, apresentadora
infantil que e. ela também fala de
ecologia - além «le usar bolinha,

Como artista exclusiva da K-
Ml-Odeon. o LP da animadora re-

cebou tratamento de primeira:
acabamento de luxo, capa o fotos
de encarto de Luiz Garrido e um
certo cuidado na escolha das can-
çôe.H o arranjos. Para começar,
ela ataca de ecolotflsta com a
rrqulvoeada e bem Intencionada
Planeta azul. composição de
liaby Consuelo o Nando ChagaB.
/.tf/u pra mim. de Mauro Mol-
ta e Carlos Coita, è um roqulnho
engraçadinho. Ja Enquanto a
chuva cai. ile CecelO. nos faz lem
brar dos Idos rle 70, falando de
uma Incomeosurável dor decolo-
velo, rum Inevitável» solos de
sax ao fundo.

Doi» pesos pesados da MPB,
Eduardo Dusek e Cazuza, compa
rocem com riuaa compostçfles me-
nores. Km Cúmplice, do ex-iiarâo
Vermelho e Zé Luiz. Mara faz
força para Imitar a maneira de
cantar meio falada de Cazuza.
Talvez seja homenagem. Estou
gamada em t?òct. de Dusek, è um
oportunismo. Compensando as
decepções, tomos o bom ao me-
nos na primeira parle da música

roc k de Paulo 7.«ian e Dl Cas-
tro, /Vnsurncnfo.» voam.

Os bem maridos e criado» loi-
rtnhos Alan, Alex. Ricardo e Ra-
íael sAo a mal» nova formação do
cantores Juvenis pre fabricados a

survlr no milionário mercado fo-
noKrAflco. Crias do empresário e
duble de apresentador de TV Ou-
KU Ltberato — Inventor do Domi-
nó io quarteto musical), suceda-
neo tupiniquim do fenômeno
latino Menudo. o da Patrulha do
Barulho — os garoto» suam a ca-
mina. resfolegam mas náo ren-
dem o mínimo apresentável nos-
te disco de estréia da gravadora
Continental.

Com sub-produtos musicais do
gênero Dá pra mim — carro chefe
do LP — -, .Vou como sou. Ando
falando iptinho, a ufanlsta Som-
;xj e .S"nu o melhor (todas versões
de Edgar Poças), a tarefa tor-
na-se realmente difícil para os
btzonhos guri» Compositor proli-
fico. Poças carrega praticamente
sozinho o dihco, compondo ainda
Vá rock. Ligando a fraca arga-
massa musical, temos ainda a —
com o perdão da mâ palavra —,
canção Tifòtinho, de Wagner Be-
natti. e O cara. de Fernando
Adour e Eduardo Carriço, Da
mistura sobrevive apenas a Jo-
vem Guarda, representada por
Filho único, de Erasmo e Roberto
Carlos. Se o nome correspondesse
ao talento, o Polegar se cha-
maria Mínimo.
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ATENDA O CHAMADO DO BAT-SINALVISITE NAS LOJAS SEARS O BAT-ESPACO, ASSISTA O
TRAILER COMPUETO DO FILME E CONHEÇA TODA A HISTORIA DESTE FANTÁSTICO PERSONAGEM

t-HOMUÇ.SU:

MlKNAI. UOUHAblI.
TVS

Wiíi

SESSÃO A
HOJE MI-IAIMOITE
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Teatro/CRÍTICA. ?
*A.s máscaras'

Face
oculta

Macksen Luiz

...
DURANTE 

40 minutoB. no po-
queno palco do Teatro da
Aliança Krancoiw de Botafo-
ro, bo desenrola uma expe-

rlcncla com a linguagem da» mascaras.
De rostos encobertos, ob atoreB propõem
uma relação de distanciamento com a
platéia, em que a face escondida nao con-
centra a emoçAo, mus revela outras pos-
Blbllidades expressivas. As máscaras, ro-
telro o dlreçílo do Daclo Lima, Investiga
como transmitir a teatral Idade sem a
Interferência da multiplicidade facial.
Isolando o rosto com a máscara, retl-
ram-se intenções de encontrar a expres-
sAo teatral na face e na fala. O processo
de investigação de üacio, no entanto,
ainda esta em evoluçAo. som ter encon-
irado a base cênica que a apoie e Justlfl-
que integralmente.

Já ha algum tempo, o mesmo Dáclo
Lima revolve as formas de comunlcaçAo
catalogadas pelos clowns. Os palhaço»,
que representam grotescamente situa-
çoes humanas, conduzem a uma movi-
mentaçAo corporal e a um teatrallsmo
patético quo fornece suficiente material
investlgatlvo para as artes cênicas. De
certa forma. As máscaras compõe com a

••'• ____¦_ TW»**"™^*_*;, *** _J__9_ i

I v w/- JÊ? 1 ^_ ___

*g_ Sornambnliba, 3 800 (309 4992) Do 6» a sáb, na
2!h30 8dom ás 20h Ingressos do 4» o 5» a NOS
20.00 « so* . siib n dom. a NC/S 30.00. Duração;
2h Ate du 4 do novembro,

YiiRECOMENDA
rM>

O JARDIM DAS CEREJEIRAS — Tonto do
Amon Ictietov Tr.idur.ao o rinuçáo do Paulo
Mamodo Com Natâlia Itumboro. SerQ'0 Bnllo
Olhon Basiot, tdwm Lijísi. José Lowgoy »
outros Taatio dos Qtialio. Rua Marquês du S
Vicente. 62/2» (274 989b) Do 4» a sáb. as-
21h e dom ás 19 h Ingressos 4" o 6" a NC/S
3000. 6' o dom a NC/S 3!i,00 o sáb., loríodo o
véspera do lonado a NC/S 40.00 NSo será
permitida o entrada apôs o inicio do espetáculo
O valor do ingresso nâo será reembolsado para
os reurdiitílr.os Dursçiol ?h30
O «.tr«ord>nario te.lo de Anton Tchi^ov * ro
Criado numa mnnMfjnm um ç\ue efwnco afinado
com a fTWanco''» e deV-ipe-tranca da poça com
pôe um pamei ria ornstánçia tnsre e crepuscular
O v.suai abstrato desenha um espetáculo r>go
roso e formalmente bon,io

Os rostos encobertos dos atores propõem, na peça de Dúeio Lima,
uma relação de distanciamento com a platéia

pesquisa dos clowns uma unidade inem
sempre complementar!. A flxldez da
mascara torna inexlstento a expressão
facial, mas nAo esgota o carAter desse
adereço quo rituallza ainda mais a solo-
nldado do ato teatral. DAclo Lima ovlta
atribuir às máscaras papéis definidos.
Representam, com seu Imobilismo, um
código previamente definido. A máscara
se explica ao primeiro olhar: o semblante
nAo muda. o apreendido simplesmente
através do seus traços.

Sem trahalhar a máscara — ainda que
estejam bem executadas — o diretor
transfere para o gesto o silfneio do rosto.
A integraçáo das duas linguagens (rosto
e corpo) so dá apenas parcialmente. A
ampllaçáo do» gestos se opõe á secura da

máscara. Mesmo quando há uma tentatl-
va poética de falar com o corpo — como
na cena quo trata do» quatro elementos
— a máscara assume uma poslçAo coad-
Juvanto. Ainda assim. As máscaras é um
espetáculo que propõe ao enpecudor lin-
guagom de rompimento com o natural!»-
mo. sem desafiar, contudo, a convenção
do rosto. O evento dramático, corn seu»
significado» moblllzadorcs, se cria numa
indefinida área entre o teatro e a perfur-
inanee. D» atores corresponilem corpo
ralmente 4» exigências da pesquisa, mas
n&o alcançam — como de resto todo o
espetáculo -~ a voltagem poética e a ln-
tensldade farses» a Insinuadas.

(VlUçio: #

>.^QI_00flí__7/_E.

^RECOMENDA

BRUNO LIBERAT1 I u*U*çê« i

Das llhis 'bh At» d,a 31

SEUL E CIA i • :.ya< #» r>I. *¦ v
ra L>*t9't* íírH«**TV*^^ Hás Mír-íj^*. (
V cerne 7 Da» lOn às 24i, AM !. i

DIONtSIO DEL SANTO

ARTHUR BISPO MM F srfV» * Artes
•CO 414. DíS 10»! 4»

MUNDO ABRIGO - <'-••„•« maauete» e
me:a«vju*mat íi« H«4í'0Ot<>ca t1QAfi*Cc*>-
Itmpcyèn*» Rua Pacheco Leio 110 Das 13n
as I8ri Ai* d a 11

.;;; ârv._>* ;•. ..¦ . jj. )0 -o *- ~ *•%)¦* ln.jr-Çw»*
(>?''-.« r^.a"- i - --. ¦¦¦

RIO HOJE — l«txH<JK> d* 1*0 ot»*» <»»
»"»'.»-. f»»«K»s Uutai) **» Slcífama. t
Baia M* »¦«• Da» !.'!.»» 18» Aj***2&

ABSTRAÇAO-OtDMÉTRICA
íífvai d« fic%càr ¦ '.'VV ; : ..;
Pj!M.*CWÜO» *.h-',  <• •¦¦
Pa,va 13b.'?i0 D..- •

NOSSOS ANOS BO
cuUuias d« 40 *ft**U*. €#$* ííí» Cn<tjts Lüs**
Alvim. Av V»!» Souto. 176 Das I6ri as 19» Até
àT&nhf,
BELEZA NO CAOS Oesenhos o> cornou
t.Klw^s Insitwto <* Muttimancii Put» a AoAc*oVí
Rua Dona Castorina 110 D« i3h àa !"?h. A;e
amanha

HERANÇAS E LEMBRANÇAS

Coreiiva com i»"«» o» ""vat*

Su«rt. Lvii". o RK> o» J»^»™ <-

», Atâuitode M««*h* ••'".¦*¦» '

„ f„ ABSTRATOS B9

í1j>X* pJCHMC-* tV

'¦ H 'S-. Al* !

cumentos hvio* e obieio»

'.'••u-ns rt* lua • A<jtj*#,
¦ ¦¦¦¦ » ^Wr""*^. 0 0-11**4

'.' ¦,-. ta ¦ ia*na »w Arm f»i»»3# da
Gáv*l '!'•'•.". '. tí !¦•.•»• .» JJh Ali fl.» ?

JUDITH MILLER CATETE - P-«Ur*s 0#<*»s«
.'• ¦ "..a íu-iia H.o«4e S78 0*s 10» as "J"*

6*s !('¦ ,n 20» A;* d a 10

PLANETA TERRA - P***l Iot?v)'*',cos r^a
qual»* con*- »,»;to» «*£jw.^.i « tfCuHuf** r^dv»-*.
Sj'ío o» f .íjos^siVs 1*5 fV*O0 úiítu.o C«í>#"*

na .• • 3 p.e-2 . '! '¦'' • >> ! >'¦ ** ' 8' •'¦"«

ti.» i;
MACHADO DE AS5IS TEMPO E MtMO
RIA "-^í'*' * * * * •
Quatt » i^''*s -> EfcrttQf»* ¦¦'! *^ ' ' ¦ ''':'
Ci, rural l<* > oto 0-»»^ R»a I" a» Vi- M
Tí* ! ;>*; ai . V At# ¦»} * 3dsf c)«Mn í^v
ARQUEOLOGIA PESSOAL - O HADCS
Pr'!„!« <1# SsV3'0 M»»_1"»"* í"j)4*',_ «4A#C ft *
M»*"3í/*t ú« &fe) v •\*"",t *¦.' ' *:-..; C ** ¦ D^i 4$ ^ : *

TAPETES ARRAIOIOS i.;.t l
tm a ,'- . {#--¦»• ,4 a V-,..r'-* ;*-•* D **¦*_? ' --,( ..'^

7EZU& e,m . '-¦** *t-:.* ... iíy»ff4«\feco iívím
"*••. » '• . i ( ti * * C-* -^ M<Kjr-,n *C-i 

0#** í- s» .. • -'•'< i- cn»
COLETIVA > i ras ee*anhca • «•..
Ga*a i ..<» i au *i í**-s»'-i R .-t . ;*--'. úa C na
."' 4 ','¦*% ' * ' *t 7' * A;e #— ik ¦ ..t

lUVSA OUERCETI l'«.«i fUMCV Cultural
u *íj dd M '^*- ¦ Rua »I --v* •.«••;; í**í D#i 1.4h

at 22^ Aí* arrvfvhi
OILOA REIS NETTO PHMuiat CasW iCutonf
Haivna P»»qj* a» C*t*cu-~«« P*s 10»» is 2Í»
As» amanhã
ftlRA DE ANT10UIDADES -• »•"»;»« ou*
«.Dfte^s tO«*s 0* a^e c»vt»o c»,srs > r>,»r*.»"*» •

qu*9K» Das »» a» | |h ^a ls-Kt hl*m: ha) X-vo
r#.

1" EXPOSIÇÃO OE BRINOUEDOS ANTI0OS
~ B> nautOo* • mÍM» nUfH » CA*« dwôepo
f#e#iy»i <jo j^i^i ií» J*r*é»ety A. Cí?0*C*t»**a
1 í „*" 2* «'"•'í*' Da* *¦**' »* *fih Ata tf** 30

MENRIET-TE GRANJA E RUTH KAC - E«C»»f
ij>as Saí» C#c*# A4#*»l«ii Largo da Lxsa 4; A
parti da» 1 .'ri Ai* du SO

,0 *¦•¦' 4 ¦'--

®M,om

|k/*\_i_|
___r i' T_l B» ___!

CAMPANHA
DE DIREITOS
HUMANOS
Participe e ganhe
uma passagem

__ RIOVBUENOS AIREIVRIO
Vá ver o filme "Que bom te ver viva". Na entrada, você

vai receber o formulário desta campanha Escreva numa
frase o que, na sua opinião, sâo os Direitos Humanos. Um
júri do Caderno B do Jornal do Brasil escolherá as melho-
res frases Os quatro primeiros lugares serão premiados.
Participe desta campanha

Apoio 
JPWNALOÇ »HA»IL

:_% m
II I . I I I • s

ART 1
i;.'i-_L"H
1&20. lí 00.

_j^______L__i
HOJE

CxrtwtM ?£_»_

\vd_li
«o—nra }0 Kê ?2 00»

ES.fJ,tl:»'.,.lM.'M.U^I,lsj
mmCXJE

H0U1IOS OIYtUOS
TTTT»

__25j22

n__P __, LIVRE
CONTOS DE
NOVA YORK
UMA CIDADE,TRÊS GRANDES HISTÓRIAS.

TOODY
ALLEN
EMPO

ARRASADO

RANCE
COPPOLA

A \TDA
SEN
ZOE

MARTIN
SC0RSE5E

UÇÒES
DEVIDA

O TRANSPORTE ÍM SAO CRISTÓVÃO
!. *i \ i s- -' *í( *- *¦ ¦ * *"¦!•... * ¦* * *' *•
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DIÁRIO DE BORDO -
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EERNANDO PIDROSA

MARCHO TICHAUER

CLÁUDIO IVRA E ROBERTO AlEXANDER

:>»-«¦» , - j.. .•« '. ' it)« i Oai '"¦ M I"» Ai* «•*
a
rj rs .',« o* an >',» ¦ }*o » * ':•- — *
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i
O ESTANHO NO BRASIL 1600 A 1>O0

Aiaaaie

jornal do brasil
MÃÍsToWkhVestéreo
JBI— Jornal do Brasil Informa »- de 2" a
dom.asSh» Ur - ' 30
R*pori*iJB -,•»».'«**.«' rfsmjif.islila.»»

MFM ESTÉREO 09,7 MHz

ÇançÂò íU Iva ôv G-tt** Mah er i^*»*Ca>«fM_«f,
A»a:ia I !) DOO • 6*:\li:Son»li-
na rwa fSàt/tê 0 p-*^ ot, CamatQ^f Gu*íf*í«íi
(Mc«i».(o. Busun, - AAD ¦ 9 16). Socara iwa
ctya»i «n Si «"•«'"tV rna-vv, d* R&ss-n. (C*rrs«raia
B*»na • DDD ¦ 13 40). r*rt#.ro «yaro» • rei 1 a
21 (H iagunet* rsaila Oo dck> Par» *J c>*r<e*s. de
Bano» (_>tan ICocs.s - AOD - 18 08). Kr"á. am ra
rmnty, K 3ai. de Mtaan (Coros. OS Londres.
Deus • ADD ¦ 8 J4I

GEORGE DANDAN - Te.lo de Modera Direí-io
riy Ivan do AlbuQÚfliquA. Com Rubens CctttiH.
L>d » Brond,. Leyia R.oeno. N-ido Parenle e outros
r«a/ro Ipanema, flua Piodente de Moia». 824
(24?fl;94) Da o- * sab. as 21h30. dom. as 191
e 2)h30 IrigreMíi» V f n dom a N_í 2Ü0O
»âb. ler.ado e véspera de ler.ado * NCrt 26CJ
Oestomo d* 30% (5* e dom ) e 20% (6* e »ab).
mediárial» apres«n!.i!,.i:i d» Cupom e carjJo do

. 10* * IB D na ". IhlO
PERVERSIDADE SEXUAL EM CHICAGO
Teiiode Dav d Mamei Tradu v rfe Marcos Rb«s
dei .- i : '•¦ ¦ :•• seW keir ComJosáM*y«w
Paulo Bati t v. , i -. r Veia fajardo Taam>
O* Arar,* ».. ,;...,, .-i ..-, 143(23&i34fi)
t)«4"a»i! ... . '¦¦ I0td m *»l9h Ingresso» 4 •
e b» a MC/S ?¦> 00 6" * dum a NCíl 35 00 e Mb *
ler.ado» a NCrt 40.00, Duração Iri30
JK Te.lo <• d riiçjo <t« Lu-» Árlíiu* Nunes Cóm

; ,«i de Apreu li Catva e i á» o Junqitttfa..

OS SETE GATINMOS

P»<cío da , •.' RiO .'•. Ptttauí 43! De '• ¦
h 71 h í nttadj •''anca

A IMPORTÂNCIA DE SER ANDRADE OREI
DA VEIA - '».' - -- 0-..S.. 1 de Andrade Li re

*'¦ • ¦ •' Co** os «Minoi da fv.-j d*?
%>".-; DrcsW e5« Mato» fc* » »âtr> A» ?0*i3f>
r#w**n .'; -ír_»g sla M#íí >i B ^ 3**** (ífli P^lít^Mi*

? . ¦ ¦ * r> \xn . trifada '*.,-'> íi R«wí\4( p ¦¦

ELOR DO CAMPO r»»Tfl •*,•.• -,r r-„v
[ ..-i .... . ... .... , a...- j ... .; ... i... !¦.„
-' •-,¦¦¦ \\ ;¦) *,*iru »' ;"!,»'_ I »¦"» ra *#*

da 
* ujC4 Htta 8*í*õ d* Me%Qtj:U,. ^3*»

ft" e Mti *s 20»»30 e * m H 19M0. iiwaa*
trenei.

MACHADO EM CENA ¦ UM SARAU CARIO
CA ¦. ., : ¦ > l-l Oa >.', •..-; da ,'.'iíl

ENTRE OUATRO PAREDES V.'5*s Jean-

PELOS 7 PECADOS — Toxlo do Gugu Olimcf.li.i
DueçSodo Oswaldo Loureiro Com Simono Carva-
lho o Edson Fioschi. Timiio Cavvell. Rua Dosom-
bargador Isidro, 10 (671-6666) Do b« a séb ás
21 li CIO b' as 17h. sessão ospiicial com direto a
chá Dom is 19h30. Ingrossos a NCrt 20 00-(b<)
e NCrt 26.00 (do 6' n dom ) Desconto do 20%
mediania apreseniac/lo do carlio e cumpom de
leitor do JB Duração 1h30

AS MASCARAS — Projolo Teatro Gostual. Diro-
çjo e Roloiro do Dacio Lima. Com Gulu Monioiro,
Rita Siriaka, Elke Rotll. oniro outros. Teatro da
Aliança fianccsa — Bolalogo. Rua Muni/ Uarrolo.
730 (286 424B) De 6- a sáb ás 21h30 Dom. ás
20h30 Ingressos a NCrt 20.00 o NCrt 16,00
((.lasso ioíiIio) Dosconlo do 20% modiaulo apre
soniiiçAo de cupom o canao de loilor do JB Dura-
çáo 50fn n

KABARET FUTURISTA - Te.ios do Marinellí o
Baila, enire Outros D.roçáo do Zeca Ligiéro Com
Aiacy Cardoso. Luis Oclávio Moraes e Mima Siià.
enlro ouiros Toano Posto Sen. Rua Francisco Sá.
51 Do5»asab A»21h30edom ès 20h Ingrossot.
a NCrt 10 00 Duraçáo 1hl f> Ate amanhã Reser-
vasdo ingfe5%os pnfo tt?i 247-5443

LOJA DOS HORRORES — Te.lo do Howard
A*hiin e A'<jn Mítniiíin Ttaducào tf âdaptacáo de
Fíav o Marinho Dreçâo de Wo'l Ma a Com Os-
mar Prado Tlm Reica'a Slolla Miranda o Eduardo
Duw*: a'ém d»^ coío a ba Ur-nns Twtro Têteiâ
Raquel. Rua Sque-ra Campos 143 1235-1113;
Üo4" a 6». as 21h3ü sáb. as 20n o 22b30edorn.
as 18»i e 20H30 Ingressos 4*. b" o dom a NCrt
30 00 e 6' e sâb a NCrt 35 00.

VAIDADES E TOLICES - Encenação de O uno.
O pedido da casamento e O jubileu. de Ahton
Tchekhov Tradução e adiiotacáo de Maicüio Mo
raes e Veia L-n» DirecJo de A*el R.polt Hamer
Com Atina Jiiíiüo ludovai Campos Chritiin* Vel-
loto e Se'mo Goldmacr>«f! Teatro Cindido Mim
des. Rua Joana Angeí-ca. 63 (267-7295) 2' e 3«
ás 21h30 6' e sab, ás 24h Ingressos a NCíS
20,00 Desconto do 70% mediante «prosemaçio
in cupom o lartSo dn Itilof do J B. Duração
Ihli Alá dia ! 8 de.na-.embio
MOÇA. NUNCA MAIS - Te.lo da Ar/ Fontoura
e Júlio Dessaun» D-'ecio de Ary Fontcyra e Ivan
Senna Com Ar, Fontoura e Sua'-/ f-ranco Ivan
S»""".* <$ outros Teatro do B*rr#shap&<ft(? A»/ d4«
*rr*ai 46M (325-6844) b« e 6». ás 21h¦ sar-
-v, I i-v e ?:¦- • dom ts 1Í)"3Q Ingressos 5* i
NCrt 20 OO. 6' e dom a ».Crt 250Oe sab a NC/i
3000. D«í*cás T,h30. O eióetácuiíj começa figo .
retamente no horário
POR TELEFONE - Tént i de Antôn o Fagundes
D-reçáòd« Frá.,e • "¦ "is Com !' . '. ¦'•••' are
Isabelronlenee ?..."-/•.•• rBtiKfil I ,¦.¦¦;¦

K»1itCf* ¦¦* S 
'--**

VALSA N- t

•.¦¦ -j.'...'. ¦ ,'.: 6»#»4b *«;'¦«.«
>. . - l :¦¦ > u ir*"ca '.... at*iat. Kewrvas

i- -.. JJJ 0487 a r*u 0» 16n. no» d^s aa
Mi;*,"V'i,

EU. MENRIOUE VIANA
0 -'>;•• • *'- "¦ ¦ :»--[¦-¦ > C»»l»'.' ae-.l D Sa<:"-
yn : '*çj •« Bemanto Japionskl Com tax
C*f -^ J •¦ ufflf L#bo* ic*i Mafa"H'*r*.

'¦¦¦•¦ ¦ (594 ¦••*' f e SJ6. at 2.1KJ0
N . .* "' . j!cnw< «NCrt !SÍB Al»

TROPICANALHA UMA f ARSA CORRUPTA

"Cegos. Surdos e Loucos. Ira? om sua lormula plemenlos qu«
levarão o cmulilo a esquecer, pulo menos por algumas, horas,
os seus problemas do diaadia" -• ,.'.,',.;'.

Anronro Freitas O G/obO, ' '','"'-

RlCHARD PRYOR • GENE WlLDER
ASSASSINATO!

O cego nòo pode «tr, O surdo nòo pode ouvir.
Agora ot dois são ocuwdoi pelo crime.

____i_^7_i____i__y
___ãH f __». *^*__B ___L*y^^^^^^_K É__ -H^^-r_r"^w

l _L___e_-_______L^___l V '^ ^fl __P ^^_l l^_É___i 
^^^^*^ èVs«-HI

MFM 105 — J05.J MHz
106 na Madrugada — ámeanoie
Aa Mais Pedidas da Madrugada — ás 5h
Aa Melhor»* da 106 J» 9h
Vale a Pena Ouvir de Novo — át 12h

Roberto Carlos em Detalhe*
Black Beat ,u 14h
106 *«m Perer — ás 22h

ÊÊCIDADE —102.0 MHz
Saudade Cidade- ásBMOe Uri
T..inii.n.i da Cidade — as 9r>
Cidade Rádio Laser — ás 17h
Fute da Cidade - ás 22h

A TRÁGICA HISTORIA DO DOUTOR FAUS
TO •'..m»i' n :'*• ','míohv Trad'X»o ae
Be( '¦•.,!*¦' D ¦'•.* »» ••' >•»£*» G*os Com t o
¦ tr ;.. ,. ¦:; ;,. - Q -.rl r âjnon(«a Ur »•» «nu»
outroa Teetn. . j .'/¦.¦. (speeollt A» Punceta
Itaí» 440 . !! 8( 15) De 4< a sáb ás 21h30.', n .!•>. ¦ --»»-.» rte 4- 6- «NCrt 2500 8*
a I n .,•..,•*, ! . sab a NCrt 3500t NCrt
15 00 pa'« c--a»e Desíontó tt» 20% m»di«nte
«íytj-wprítKeVi d« C**lti<> « cupom d« *'tí.i* do JB
D..'í.I-. IhbO O espotacu'0 careça rígorota-
mente I h r*

O ESTRANHO JOGO — Teito de Sufana Tone»
Moi na Drecáo Dente Banoe^a Com Cnilín»
Pe** »a R,i-3fdo 0 at a 5le a Pre ta» Two C4n&.
00 Mandas. Rua Joana Ang«i<;a 63 (26?-7295)
De 4» a sáb ái2lh30edom át 20n Ingressos de
4», 5' e dom a NCrt 20.00. de 6» e sáb a NCrt
3000 DuracáO lh20

ESTRELA DA VIDA INTEIRA - Rate ro e d re-
Cáo F;*vso Mermno 0 reçáo moscai de Franc.t
M—« Com llato RotveO-via Hrr« Teatio/iem-
lansii, flua Urbano Duarle. 22 (228 3071) De 6"
a sáb. ás 2th30 e dom ás ISh Detcomo de 20%
medianate apresentacáo de cumoom e cariáo de
JB ingrrwo* a NC/4 30 00 AtA a^anhA

A VERDADEIRA HISTORIA DE AhQ — Te«tO
Oe Chi siopn He>n Traducáo de Fernando PeUeto
Dreçáo de Ans«:mo VasconceHot, Com S»rg o

anta Paschoal ViiiabOim e tvens Godmrto, enrre
outro* TeaíroGlauca Rocha Av Ro Branco. 179
(2200259) De 6* a sáb às 21 h e dom ás 19h
Ingressot de 5* a NCrt 2000 e 6' a dom a NCí*
25,00 Desconto de 20% mediante apresentação
de cupom e cartão de leitor do Jfl Duração 1h30
Até amanha

ANNOS LOUCOS - Te.to e d-recáo de Marco
Augusto Com Jona» Bi-och, Mario/tnho Te^-fis «
Jorge A/evedo. entre ouiros Teatro da Bafa. Av

APCX)
__T
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I ~ 21 hsi -

I CAXIASillN.iGuAÇU

II 23hs• 
1111:1:
I TIJUCA

SKBfí|RflJ__BRÍ]
"^ÍASON ATACA EM NOVA YORK

mimr.icjf,.-.,. .^„,,itm>.« «cei _'«]»hii„, ibbi - .ira».
:«..i-».f»J«je!-t.»~l«lW,3<Vi* •..-.•-.-r.Oe»

-j___ni_3
lll l-rGUACU"

ü£pa_afrni_ camas

HII.IESIV
* wntr MAlllnD0_ ESCA IM DA LO

"'"N"""1 A história que abalou um império!

V E R À '9 0

Rrisnna LEBLON

IPANEMA

RIO SUL

F A S H I O N M A L l

BARRASHOPPING

Cl afifá ficados
h*e_6do» d* ocotJõo no ruçar certo.

4* O.M*tfê "' P»0f« ! <v "" Fr#i a - '• i. '¦»

0098) De 5- a ¦ •• .,.¦•¦ •
tn$*Bí$ot *»¦ '-* a <-\ '• .< '. .¦' 'l C r' e %èt a
NíCrt 2C • D«* ia Ü ¦ -••-¦; r > an'»*»^-
'.i.S'. da ....¦- » cartáa de »¦ ¦... <lo jfl Ari

LA VOIX HUMAINE Te»!, de Jean C
..¦.'»*..* i d* tatu £*r-tí>s Monfi f>Q0 ''¦'¦ t'arvtéi tom
M.tr.M N*_t> '••-!' •# 4 aJtçé t >f - i
Copacabana •• ¦ . . ••- 43/1 . 541 9417)
D» is ;••¦(! - .-; • i»: • ¦ • .,¦•• % a NCrt
15 00 e *.Crt ' 9'"' ¦ ¦-1 ..-¦ i ta •'- > . i

COMO SE TORNAR UMA SUPERMAE EM
DE2 UÇÔES ' .• ' , luçiu ••

SUBURBANO CORAÇÃO

TEM UM PSICANALISTA NA NOSSA CAMA
. Te»to de Joáo Bethencch.it Com f> berto P ¦

k> Ang_ t V«<fi « Roq«H*0 fafrafvi Têê&a 0*
Wf.«u* M.gue 1- '-as 9 (717 8060). De i» a
sáb. ás 21*30 e d;vn t% I9n e 21h Ingtessos a
NCrt 30 00

BRASILEIRAS E BRASILEIROS
Lu-* »Ve«ii ..

O NOSSO MARIDO
¦¦¦ ¦ i# Ma' ¦ -i :.¦ r. i D '"vkí^*r C

i ::¦¦ .'.- -• C .» kílví ; í>íCJrt M^r -i

OUERELLE
J«an Ma* *• P
Adaoiácâ i.
Pd ar C "' E

Tffüto £í»ü
s- i !K.|«'.!".:*) 

e
De 5* a
i N rt

,' sac

jçik) o*í

Fábio

t'C-s 7e«'.. 0 '.. ri .., ,-. ¦ .,,•.•,! .-
(240 48'., :• .. ',• is ." .- „ ,.,: ,3 ..... 5. èl
IShB. don ãt I •' ;¦•••.. ', > 4» .¦ 5» .1 NCíS
l&.OO.e** NCrt 2 

'" 
!ât •• ! < aNC/12500

Ouracáo IMO •->•-¦ ... •;,

SPIISH SPLASH '.-.! de I áv o Mar.nno
D.reeio de '.". ' Ma s Cotei jral ••. de Oenka
R«a Com A!«»andre Frota '¦. •. , V •• 1 Marüu
Bueno. Monca Tones L ane V..3 a« ouin s r.>j:..ü
Gmàsi-co Av Craca Aranha 187 1220 8394) 4'.
5*. É* e dom. as 18" sáb ás 211 I igresso» j
NCrt 3000 Desconto de 20% (4» e 5«) mud-anio
apresentação de cm»m » miiSo do 1*1101 do
J8 (Lm*) DtifaçrSçí th30 Oe5pet«3>cijít>Cíxneça
roorosamente rw *<.:..,v,o Ate amanha

M INFANTO-JUVENIL
UM CONTO DE HOFFMAN
te»tO <3v J i!«» f t : ••¦ ' ¦ ¦ '

Bt33Cddo em
aaaotacâo do

giupo Sotxes , lei , • André Chem-
bmi Têai- Ia •*• ,¦..•' ., 1 .1,,',., Botafogo. Rua
Munn B<n'..' ,'i (226-4118) Sáb àsI7h30o
dom. a» ! '• : jressot a NCrt 12 00 e NCrt
1000 (paia classe) Desconto do 20%. aos sábs. e
doms mediante apresentação do Ciiüáo cio loitoi
doJB Ateamanhi

A HISTÓRIA DE ZEZEU - Musical da Luis
Ddutl«o Ca^vaiho DtíOCáô dtí Ed-eio Mendonça
Com tv*? Penha. Guedes Feira/, Wii.dGrrm do OM-
veífa e Nftncv Ca'.*to Ttíéíro do Sesc. S*iO João do
Morilí, Sáb o dom a» 16h Ingressas a NCrS 7.00
e NCrt 5 00 (estudante*'). DuraçJo 70 mm. Ate
amanha

_______-_______-_B_____*ss______________H

Rrisiina
CRIANÇA
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jCjlX kà ULette mil vezes
Divulgação

Rogério Dnrst

w6 E XISTEM oito mllhõna de nisto-
rliw nu cidade nua, eRtn, foi umn
delas," Hut a o a fniHo da encerra-
monto do volho seriado de TV

Cidade nua {Naked citi/). É tambóm o moto paruo filmo policial Morrer mil vezes (Eight mil-
lion ways to die, EUA. 19B.il, do Uai Anht>y, quo a
Globo exibo eatn notte. .leff Brl(Ij<-t>n 6 o policialMatthew Scudder. que patrulha diariamente
Los Aniíeles. Para ele, eximem oito mlllitVH de
maneiras do morrer na cidade. Esu parnnòlii o
leva ao alcoolismo. degradaçAo o, finalmente,
expulsão da policia.

Scudder so torna iruarda-costas do uma bela
prostituta que acaba assassinada. Elo resolvo
imtao proteger uma amlua da garota mortn de
um fanático (fftngster (Andy Garcia). Melhor pa-ra ele o fato da moça em questAo sor a bela
Rosanna Arquotte. Morrer mil vezes está longe
do ser uni bom filme. Mas tem ação suficiente, a
formosura do Rosanna o um hilariante vllán In-
torpretado por Andy Gania, o tira carcamano de
Os intocáveis.

FIUMES
MORRER viu. VEZES

TV Globo- 22hStl
- 1'uln Ul Ot million ii iij/i fo dia de Hal Athby Com j,-if
{Tii_sí,ü, Rosanna Atquette, Andy Garcia. Alexandra
Puni. Handy Brookt c Lisa .S7oun Ptoduçãv americana
delir;. Cot tlISrtx).

:': IVH.tlve "It-oolstra tRndiíe»! A esputeo da policia e •#
torn» Ktinnla- co-Mu de um» prostituta, que ae-tm morta

¦VMIIK PAHTUill
TV K 23h_S

Drama lUamour par ter*,) de Jacaues Rivette Com
(letaldine Chaplin. Jan,' Hlrkin. André Duaaolier e Jean
/Vnr Katfan. Ptaduçúe francesa de St. Cor i/Ofl-i.i.
Dua» atriz*» IChapiin e Hirkint «Ao »mi.«» e cúmplice*
até serem seduíítt-i pelo mesmo mlalerlonfi homem
Melodrama romântico do veterano diretor Rivette que
rol __i*t«tile de Jean Reunir, 0 cine-nu « bem mal*
ciuihe-ltta !»ir wu trabalho como editor do Cahlert du
. ; nftrut.

M\MlK BRANCA
TV Manchei* - 23h«

Drama ftfftff* mtimu) de Jackte Cooper Com Ttette
Davis, Krnst Harden, Vir pi mu Caperi e Anne Ramsey.
Prmíução amerlfonn d>- *5 para TV Cor tlÜSm)
Senhora Idos» iDavrUi dA abrigo a um Jovem negro wm
Ur •> o» dota m ajudam a sobreviver numa entranha reia-
çáo. A interprtttaçAa da irramle dama do cinema america-
r,ií Rette Davi» da itiitriídiule a eate eeprlaado teleíilme

A El Kl A IMW INTIH AVKIS
TV lU„.|etr_nta«e Clb«

Criminal (Gil intocabiltl de fltulíano Montaldo, Cam
John Caiumetes. Hrttt Ktíand. Peter Falk. Salto Han-
drrne, Gena Húulandt e Hortndu llolkan ptaduçd s ita-
itarm úedè, Cor tt!im>

F—*¦ 
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Jcff BridgeaéoUra e Rosanna Arqúette éavadiaem Morrer mil vezes

F_ presidiArto ifajuiavete»! nrelu entrar para o bando do
um manofio (Falk) qua plane;.% um grande aaaalto. rttrU-
ter * Italiana beneflt-tado pela pnvaença do elA C-iwavetes;
o próprio, nua senhor» Oetja Rowlanda e o velho amtiro
l'eter Kaik.

hAkkmprro AMAVIlA
TV Otobo - Ihli

Drama Mi jumrncr, dielde Jean-i".tude Tramant.Com
Smtt Glenn. Jamie Lee Curtti. tinte Oaet*. John fían-<!• =lf-h e Pennii Fullei. Produ^Ca ii~;.Ticana de m paruTV.Cai («Ttn>
Na (ieftrKia. lím. advnirado (Oler-ni lenta ImpaMlr rjue ummatrnata ne apodem itm, terma de uma tamlla r.eiíra e
pohr», no que * ajudada pnr um» senhor» excêntricaiDavlsj e aua «Tibrlnha tCurtiai Raie inMtto leito para a
TV a cabo americana tem o t*tento de Bette Davs» e a
pSiatle» de Jamie I^e Curtia £ ror.ferlr e«U adaptar.to
de um livro de WlnaUin Oroom

TOIIAS AS NOITIS As »
TV Manchete- lh«

Drama paara>|o|ir_ tttur mMP.e'1 HoUtt) de Jack Clay-
ton. Com Onk lioaarde, Parwla F-tankttn, Xtark /_-if,-r
e Clalrt iMivtdton. Ptoducda tnale»,i de 67 Cot ilúími
Criança» eecondem a morte da mie par» nAo aerem aepa-
radaa. mai a#«u r«l < H-irarde) vo!u par» e*tra«ar tudo
Tentativa do diret.ir 4ack Ctayton de repetir o clima
_pret*!vo de Oi Inocenlej U9«lt, t«m a mearna Pamela
Erankün. etlHdo pela Globo na quarta Ar***_r da pre-
mpça, forte de Dlrk fCiíanle a foUa nAo vlnjfff..

M STERRlSEOs DA MltTK
TV Bandeirante- - 2h»

I>r»m_ t*i*»_utili (Th* iubíertQfiean*,' it? fàoníúá McDnu*
oall Ctm Geurge Pepard. Utlie Caiam, Haddy McOo-
teall. Mntce Hulr. Anne Seymaur e Im Huttm. produção
_-H"ii-an_ de 90. Cot fS9ml

Eaerilor fruatrado ireppard) conhei-e Jovem probiemAtl-ca (Caroní e o caaal vive um eatranho amor pelo» (tueto»
de 8Ao rranelaoo. Eau adapuçAo do romame de Jar;k
K*roua«: * dellcloaamente ridícula Foi pnvduzlda pelo en-
peclaltsU em mu»lcal« da Metro Arthur Free,!. O choque
entre a íürla hl»tertca de Kerouac e o estilo com-
portado de Freed torna eete nime uma nouula caricatura
ila velha «reracâo 6fo(niA.

UBERDADE
TV Globo - 3hM

Drama (Frcedom) de Jr.iepH Sargent Com Mate Win-
ntigham. ltnnüet IVurrrn. Hoy Thtnei, Tony Ml e1'etet llütuin. Ptoducúa americana de Sl para TV Cnr
(lOOm).
Adolescente rebelde »onha em se tomar cantora Tara
reailiar o sonho foge de c-M e pôe o r*v na estrada For
Incrível que pareça Marr Wlnnlngham ron»e«ue ,lar algu-
ma (orça ao velho cllchi da moça que foge de caaa jiaratenur o e»tre!at«

A SOtn IM) EXTRAM.ri.ADOR
TVOIObO -4610

luaparvae (The ntoht ttranolet) de Dan Curtii ComDa<ren McGaitn. h< Ann rriug, Siman Oakland s- riIttady e Wally Cot rn-dHd* ametuana de ripara TV
Çot(TJm)
Repórter IM-Gatinl Ir.veatsga uma «arte de crime» e
dencobre que o a»»_witno vem jytlwfc) hA mal» de um
»eeul» Bom tejenlme que continua a» aventura» d» re-
prjrter Kolchak tnlct»4aa com fámeo e marte na eidad»
iThe ntoht itatker. 19*71 * tMrren McGavin eau multo
bem como o Jornallala que nempre topa cor" o ttobreaatu-
ral. Ele carrega na» coata» eate leieftSme, como fei »m <>
anterior e wm o «erlMo de TV que veto depoi».

^EJtntmiEí
J0^

AS BANDAS QUt AOUO VAQUIIAM

^RECOMENDA

VtnôMCA SABINO '.--.a ;

r*M R*í • *.*-.-. .¦

Àr?*S,Jlm H ,4 >*• ' ¦

- tgp*tti_ | ,i *»',.,*; .

¦¦'¦¦$'*%.%;.¦-**' * *»¦ rt .*•*;:' X i

UM CABA AOOIDADONO PAIS OO CBU/A
DO ,

IRARES
OHUPO FUNDO Of OUINTAl

irANFMA BlUtS

NEY MATOGROSSO

ia i»u
PiCjr» :

SORTE
<?. .«,;...¦..i.i 1'

a 3v\ ii l!

MONGOL

mREVISTAS
Itt DRASIl A MIAMI -..• a (meia '»"

,"•¦¦•¦ ¦¦¦-¦:••¦. ,s H a ' ."=--.^ó . C «* •..*! «.
.- • . ',..'-., s_3 ri» flta» - ,

:<"'¦*>;. ' ..:>¦¦ **i - • íí2 . t*.>}' ¦ l.:-* i* a "Jcr-t i»
•' *¦ :':,w'**-*tv -* * **i rt ."'¦'.-..

A RECEITA DO VEADO "••• » < « V ;»
" -.* '*" " 41 •''' 1 ¦> " :'¦¦,¦**'*¦ nn% 'à%l í V'#í \í
"V! 'a-.í;^, '.<.)¦¦ ¦ f?j*-y "ar fi.,a.f „" n l4 !>U*-»-tiK*i *
Denta»; 1.3 .¦: ' •• -i .« n ' e- -, -. t«- , • -
H 'Si-jsj a , '-•-. jremsi S« a ', rt 8Óü ««;¦
* íHKf . * SfC/l 10.00 ¦

OS BflOS DA TARO! ¦..;;. r a->*. i-> ;»»
B- í-lt» Hi«,i - , - «.'.. .- •»,-,, t«t«pa .
#a#tXO t>» -¦ <Mr* :i -n*r«; < ¦'-.-, *«,*;•-:-¦ *V--^"#
f^*:** / m.í« 5<H--»do* D*'-"-»i ' 3 \220 6>031i &•.';¦ i cfor» _i !3hJC f Uíl àf í**> *-.^f*4»0-| » .
v *? 2'- - >

NOITE DOS IEOPARDOS Itiòw «t*4ce tum
-.¦ v.,,*-i' t - » *• -¦ y - .*v.. .; ¦¦',¦. fmfm

D-* ¦*-* -1 I l ta

-ES Art- ií- ^*ÍÍH_ÍÍ- J 1

H*%1>| &ié Jr*****ifsh|

NOITE ACESA ROSA NfPOMUCENO

QUEM VOTOU PARA PRESIDENTE

HOMEM NAO ENTRA N- *

JO.OO

fPAAM /MA'ÇAJ-

LUIS EÇA E JERZY MIIEWSKI - Show de

Cànd,ijr, Meicíii» Rua
Ingresso» ,i '-tCri 1 í> 0

Vswwrbi»,» 10-íubsoio

FÁTIMA REGINA E ROBERTO MENESCAl' * ' *" : * ' '«•«* De -1" _ *...t> Al
18h30 Saía /^-^re ..i*->ei- Khli«i Rua Arauto
Porto Alegre 80 Inrjtessos ò NC-» 1000

OPUS 5 EM LOUVOR AOS PÁSSAROS
AoresemacSo do au.nioto .nstiumeiiiji 5. 6» is
.18b. sâb . as .0h » dom ás I9b30 rearro Ibam.
Largo do Ibam, %ín" lngi«ssos a NCri 15 00 (5« e
dom) e NC/5 18 00 (6" e sâD ). Até amanhã

GIOVANNI BIZZOTTO _ Apresentação do can
0( De 4« a sàn as 18030 teatro Ziambinski Rua

Uibono Duarte. 22 Ingisssos a NCrt 10,00

DECO FIORI — Show do cantor Aliança France
sa de Copacabana. Rua Duvivler 43 (541 9497)
As 21h30 Ingtessos a NCr4 12.00 e NCr» 8 00
(alunos)

HERMETO PASCOAL — Show com o composi-
." As 22h Circo Voador. Arcos da Lapa. s/n»

Ingressos a NCuS 20.00,

JOÃO EILARDI — Apresentação do cantor no
show Sentado é Be.ta do Caos Cosa de Cultura
Lfiura Alvim. Av Vieira Souto. 176 6« e sab. ás
22h e dom . ás 21 h Ingressos a NCrS 15 00

AS EERAS NA NOITE

ÊÊPA GODES E GAFIEIRAS
FORRO DO LEBLON |« ,. •• ...
4« a dom , a Banda R, , ¦ ia liai 3 !•¦ •-
i' -* da Ônca e Sua « oan r das 221 - a
Rua Baiti-iiomeu M.iie 6.» Inp/etK» de 3« a 5«
NCr» 5 00 (homens) muiheie* >iAo pagam D» 6*
a dom NC/í 7 00 (homens) . HCl* 3 00 (r-ushe-
r»t)
ELITE CLUBE Pro_«n«»c«Va 5» ás 18b. c
lunto Os Fanátío» e Cloriarva I»l:m« « Ka-i-a--
6' e sáb. ás 23h, « di«m ás 21 b, conjunto Turma
da Gaheiia Rua fiei Caneca 4 (232 3217) In-
giessos a NCrt 600 bómem n NCrt 5.00 mulher
(5*) » KCü 3 00 muího. e UCii 4 00 homem (de
6* 9 t10*Tí )

TORRESMOS E MOELAS Hoda de samba no
restauram» Sabor & Som Todo» os sábados a
partir de 22h Rua da lapa 213/sobrado Sem
COuvart e consumacío Al* d.a 25 de novembio

mHUMOR
SÉRGIO RABELLO E O CONCERTO DES-
CONCERTANTE Apmyiniaçáo do humoMla
Sérgio Rabello Iwtev da lagoa Av Boiges de
Modenos 14?6(2M 7999) 6« as 21h30. sáb ás
700 30 e 22h30 e dom ás 20h Ingiessos 6* e
dom. a NC/S 30 00, sáb . lanados e véspera de
feriados a NC/í 35 00
JOÃO KLEBER. HUMOR PRA VALER -
Show do humorista D.niçáo do Chico Anysio.
Toatm da Cidade Av Epiiaco Pessoa 1864(247.

BABILÔNIA

aos,-..- a» '.',. . , ..'.,.
.1 ¦"¦ I* ??*¦• _•"'"¦ -- -j*-\\.-.\ * Hí ',íi ,
'¦ ¦¦ 

¦ *¦'¦-

BAU BAR Autese-,1» I
! *-1 di -. ¦*• ¦¦ 1 *" ¦ ¦' \ ¦¦&, t
,''.-- Is¦ *í> - ., í,- , r

'¦ - * - ¦' ¦ ii'W »

COSTA BRAVA ,- ,.v ti
.. •'¦ :"" í - ¦->' Í4 

*:-**>*>¦;; '

«« «fl -. 1 ¦• 1- 1 • -r. D tcoiar.» a

i'i:(i 
'? 

£,% A''' ¦ {.,-,•>¦•

NCfl K:-!>3 .;«• e «..*

VICTOR BIQIIONI

FIYMAR SANTOS ¦ MISSÃO

1 *:i-**i*. A: at 4 *#.-

» * * •> \.\z, * S

ROBtRTO MtNtSCAL E WANOA SA

BRASIL NATIVO DANILO CAYMMI

PSICOSE
de dom »t 11 h i om

LUI.INMO EÇA
CO*T S Í-.VT-i, ,a*,áí*
i« ., Oca— ,vs 23h
Pessoa '824 Sem

r ¦•¦- s;a

&• .* # BOrn # SC'"* ' 6 00 '¦<'-^ •"- # *.''.rt 8 00
m_r%tf; *4t. • v*»*.p a* í*Hit*0c - NCíi 20 00
homem e NCrt 1000 iMKi .Muna' a NC/S

-' 00 » .» '.'a-,/e Barros 1050 (284 I I •¦
CARINHOSO Mú» 11 para !.<- -; i • . ma ban
Cí* tJi CAM # 0 ÇtJrfViAÍO d* Cfltr.íca.* DfJ** Dà»'<V
mente a paiu das 22h De 2* a at) »» 24«i o
canto» Pedr.nho Hudr.gues Hu»Vnc de P.r»,á 22
(287-0302* Cou,«rt <j> dom a $• a NCrt 30,00*
6'. sáb e «espera d» l«wia-0 a NCri 45 00
HELP D scoteca a caigo de Tom André e AdáVi
Av At.ántca. 4332 (521-1296) D-aiiameeie a
oarwdas 27h Ingiessos a NC/» 2000.
ZODÍACO Miisica de Ida pa'a dançar Consu
m«áo d» dom a 5" a NCr» 13 00 6*. sáD e
véspera de leriado a NC/» 26 00 Av Seínambeti
ba 1936(399 0325):
ZOOM D sroieca com Gustavo de Caua eA.ies
D ôgenes De 4' a dom. ás 22ti e voso dom ás
16h « 20b Igo. de S Cornado. 20 (322 4179)
Ingressos 4*. 5" e dom a NC/í 8 00. homem e
NCrt 6 00 mulher 6* a NCrt 10 00, sáb e véspera
de leoado a NCrS 12 00. homem e NClS 10.00.
mulhei veso a NCrS 7.00
VINÍCIUS — Mus,ca ao v vo paia dançar a pail-r
das ?2h com a 8>gband a os canioios Mngma
Falcão. Cássia e José Canos Couvert do dom a 5«
a NCrS 12 00 6«. sab e véspera de lanado a NCrS
1800 Av Copacabana 1144(262 1497)

NELSON GONÇALVES E RATAEL RABELLO
5i*»*>*** (Jo c****o* *t ¦' j . ..;:-;*> ita ; »- i* ,t 4*,}) £*,

22h30 íVaV» .-., Ban meu Mire 170 294
C-547) Oe 4« a sáb álbdamanhj ; Po Shadoss
J,i« Cf.H/v—ri a S'Cr» 35 CO ,4« p «,«., (. «,c,s 40 00
16" » são )

GIG VIDEO BAR > ,v .« ¦ ,, >.', n
Pereraedobaaista N .-••.s,..-1- í,, Do 5* a Mb
és 220 30 Cou.eir e Con»_maçAo a NCr» 70 00
G>g V«j«o Bar Rua G»í San Martin 629 (2746998)

PERESTROIKA Show com. /» da Ga M De 5*
a sáb âs 23h Cou.etrt NC**2000 C nsumaçÃo
a NC/S 1500 (5>) e NCrs 2000 (6- •• si; . M .,
Cde Oíu lt3 Batia (399 9073)
EDUARDO RANGEL - Sliow do tanltx As
22'«30 7oij_ de Classe. Rua Voluntários da Pá-loa 18(226 2904) Coime-r a NCr» 1 5 00
NELSON SARGENTO Show do sambsta e
grupo As 22h Couvevf e consumação a NO»
20.00 fiorame. Rua Pacheco Leáo 70 (274.
0742)

BAR 776 •- Show com o giupo Geração Trini
1'vois De 5» a sáb . as 23h Sio Contado Palace
Hoie) Av N.emever. 778 (3220911) Couvert a
NC/Í 20 00 Até dia 4 de novembro

ir i 'i * í

Ao Ufr>3 h'Stór'd dc c,fC0
í\ rai»r,ivlna'a~~«ainv_{l,Lrtt,iill.»a V

I 
o 

kJ<v raorn de afegrar »:<. o ooraçao dos mala 1
/Çõ Maudos. Todo o teatra canta." • I
/ ° I LUIZ SOREL-UH

»j / |fc Sáb&bs e dommGoa 1? hOfôS

v S B teatro de a/ena

K5 /^ I ^\ rua Siqueira Campos 1«(}

\\ L^y\ Patrocini° © Hering j

8í<j>U«<í__A

UMA MULHER CHAMADA TOMMY
Casa Rui Barbosa, 134 Botafogo

Dias 27 e 28 Outubro às 21 30 hs.

OCA-nftQ.
WSCOHTO ot l(-

N0 CONSUMO

APR-S-A.™ *0$& **& KADETT

0 MELHOR SHOW JÁ PRODUZIDO NO PAÍS
ESTRELANDO WWIUSI.HILT0N
PRADOE150 FIGURINOS ÍNO PALCO '

A
5-4

SHOW
DE MAURÍCIO SHERMAN

itK Afrinio da Melo 'ronco. 296 — 7al,: 239-4448 — 239-4B3S

nítaiciMFHio
OamttilPlaat

Cm*mm i r_i ICmu

iBhio
17hl0
17h«10

18h30

19b 30

B'CANAL 2 TV Educativa
8I1 REENCONTRO - Mnnüíir|rjm roli-

giosn com o Pastor Faninl
8h30 TELECURSO 1" GRAU - Educali-

VO
9b45 TELECURSO 2" GRAU Educali

VO
llh VERSO E REVERSO - Informativo

sobro eduC-Ç-O bésica para jovens o
adultos Apresentação do Álvaro Gou
larl

1lh30 ZERO A SEIS. O PRIMEIRO MUN-
DO iniofm.iiivo sobro puericultura

12h BRASIL CORPO E ALMA - r.flsti-

12b3ü TOME CIÊNCIA- Nollcias o lopor-
t.ignns sobra ciência e tecnologia no 20h30
Brasil 9 extorlor 2ih40

13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 I LOVE VOU Aulas du inglôs com 22h25

Márcia Krenglel 23h30
14hA0 FRANCE EXPRESS - Rovisla sobre

atualidades o cultura bnncosas
15hl0 IMAQENS DA ITÁLIA Rovisia

sobro atualidades e cultura italianas 0h30
15h40 PEQUENAS EMPRESAS. ORAN-

Telefone da •mlssori ?47

DES NEGÓCIOS liiform.ilivo 0
firiitovisi.is sobro a área empresarial
SALA FUNARTE Musical
VlDEO BRASIL TurlsUCO
CADERNO 2 Agonda nacional dn
espetículos
SINAL DE VlDEO Informolivo 50-
bre vídeo
TELECINE BRASIL Mostra Fer-
nando Com Campos Curtas P.uniil
Tirademos Partinari, Brasil r/« Pudro .1
Pedro. Brasília planolamento urbano e
Art Nnuvtinu. rie Fernando Com Cam
pos Ames da projoçáo. erilrnvisla rum
0 antiquario Johnny Chartouny
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
REDE BRASIL-SÁBADO Noti
ci.iriu nacional« entrevistas
OS CLÁSSICOS Musical
AS PESSOAS Enlfovlstas Apra-
soiitatao do Hildegard Angol Convi-
dados de boio Carltn A/lwrtn rorrui
Rómulo M6ne o Uni Merwtes
CADERNOS DE CINEMA - Filmo
Amor partido
1598

mCANAL 4 TV Globo
8ht0 TELECURSO 2" GRAU tducali

7h30 GLOBO CIÊNCIA Informaçôos
some ciência e lecnologia

8h XOU DA XUXA Infantil Apresen-
lAC-t-Q ('*¦ Xii-r_

!2h30 GLOBO ESPORTE Notici.no es-
portivo ApresenlaçAo de fernandu

13b HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

I4h10 HOJE — Noticiário, agenda cullural e
entrevistas

14h45 VlDEO SHOW Melhores momen-
• >sda v sáo

16h CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL j PonugtHS* * FU

18h40 TOP MODEL — Novela de Walter
Negrão e Antônio Calmon Com Malu
Mader. Nuno Leal M,na Cocii Thnê,
Taumaluigo f eneira e Mana _uda

19h40 RJ TV- Noticiário local
19*it.6 JORNAL NACIONAL NoliciílriO

nacional o miernaciunal
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
2!h40 TIETA \ ... , ¦',,. :. ¦ . ,--,-,•

a
ilha"*!"-.
Fomm > ,, .
BrondieReg ¦

22n50 SUPERCINE F,

¦!••• , 1 ,|

«er mil ve-

Filmo HA

17h45 O SEXO DOS ANJOS Novela de
Ivani Ribeiro C. m B.a Seid'. Folipe
Camargo Isabel 1 Gart .1 e Silvia Buar.
rme

Telefone da emissora 579 7

1hl5 SESSÃO DE GALA

2h50 OS INTOCÁVEIS Senado tp sr
: r-i. it-i M/irwtof

1b35 CORUJÃO I • ume (itH"-1ad-
ihlQ CORUJÃO II Filme A noite do

ÊJCANALO TV Manchete
8h45 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
7h3Q ESPORTE 89 Noi Irlo.sportrvo
9nJ0 O MUNDO DOS ESPORTES - ts

CLUBINHO DA MANCHETE

llh ESPECIAL KANAGA DO JAPÃO
MANCHETE ESPORTIVA — 1*
TEMPO >•.; • .

12h3fc JORNAL OA MANCHETE - EDI-
ÇAO DA TARDE •. • . .y.n nacio
r.i' ¦> inlwnét »Aniít
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
CINEMANIA N1.1,,,,. dO "vy-a.
-; cinema Apresentação de Wilson

!3n
•4, 1

15h

16b

SHOPSHOW Musical Ap.osonta
-«. 1 -.,,., 1,1 ,,,,...,,,
CAMPEONATO BRASILEIRO DE

FUTEBOL - Jogo Portuguesa • FUi-

18b MILK SHAKE Musical •¦•uresen
*.t. 1 :'** Anq**f!r.«'

20b JORNAL LOCAL '.
20ht5 MANCHETE ESPORTIVA - 2"

TEMPO

2Oh30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h40 JORNAL DA MANCHETE — 1*

EDIÇÃO \ I v a mal « iri

22h40 KANANGA DO JAPÃO H .ela
le .v ;¦ n Ag uai Com Cr stiane 

"-•¦
•- "1. '.1.- .1 *.nia Carroío '!„

seppe . • st.r -. _e.é Motta e Rubens

23b4Q SALA VIP Fiim» Mamem branca
lh40 SESSÃO EXTRA Filme Todas as

noites As 9
Tal.fone d» emissora 285 0033

mCASAL 1 TV Bandeirantes
BOA VONTADE «e . su 16
PALAVRA DE FE Re J so
NOVADIMENSAO Religioso
SHOW DE TURISMO — Inlorma

sei • a sim a» •¦•;.---.i'->raçAo de Paulo

9hJ0 NITERÓI REVISTA Jornalístico
CIDADES FLUMINENSES - Jor-

!Õh30 TV PETRÔPOLIS NotiCiArio e
•,- ¦" * ¦ " i< 1 Apr«-t«nti»çjFO <1f* ^**

•¦ > 1« ¦ *¦'....** *niY9rSeêno ¦*" um
¦ JO Pftyr^ímrrya çpfrt qí m0Í/Hyv%

¦ ¦¦ ¦ '.' -st Nascimento,

PERNAS PRA QUE TE QUERO

. COMEDIA
12b ESPORTE TOTAL tspoflivo

18b

!9'<30

20MO

20h30

?2h40

) i

13b HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
!4h!0 CLUBE DO BOLINHA NA BOCA

DO POVO . niedade» Aoresenta

OMQ

2h40

Telefone d» emi»»ore '

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL J 1 '— , asa ¦ Fia

CLUBE DO BOLINHA OLlM-
PIADA DE CALOUROS

CLUBE DO BOLINHA — SUCES-
SOS DE SEMPRE  1» 1
JORNAL BANDEIRANTES '. •

HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
BRASIL RURAL nl • ai > 1

BRONCO Humorístico

TV DA TRIBO Pi igran 1 «em

, i

SÁBADO A NOITE NO CINEMA
1 „,„ Aluna dos ¦ to ava «
CINEMA NA MADRUGADA Fu
me Súbtartànmos '1 ¦ •„

FC.

t0^3O
\ íty

13b
I4ht

ANAL 9 TV Corcrovado
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

POSSO CRER NO AMANHA
",: ; •. I
O ALERTA Re . v«
REAVIVAMENTO Re. ; so
POCODEJACO Senedo
MANHA DE ALEGRIA Rei.g.oso
RENASCER Re g, » ,
VINDE A CRISTO «'•• .urso
PLÁCIDO RIBEIRO DA CIDAOE
AOSERTAO «.' .-. ,1
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
SAMBA DE PRIMEIRA Musical

,Apresentação;d« Jorge Perbngeiro
Convidado» de hoie Mana Ctausa,
Maria Lúcia D*tfii Neguinho „ Batia

Fio* Voa Ram
IfthtO TVTHOTAL Atvesei

1?n'0 SHOW DA LUCV Senad
t?h40 FERIAS NO ACAMPAMENTO

8-110 REALCE •
ttevssüK .-< .- a
fe,0

I9h40 AUTOMOBILE

-1 _om e*---
om Oua„

A itomo-iüsuco
Apresentai _ ,!n P1... Sa-tana ji

20b3Q HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21b4Q GENTE DO RIO /anedades

. v*dat0o» d* hc»« o .- _5_kj - <- ¦¦¦ A
batio torras. & jornalista -. triben

Telefone da emluora 580 1536

mc.
6ht5

7b
7b 15

7h30

8h30

10b 30

121*30
13*i
14h!0

16h

I8h
I8h30

18b34

ANAL 11 TVS
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

MÃOS MÁGICAS I • .ativo
TJ —EDIÇÃO DA MANHA Noti-
c*4f 1 A 1 s , .*i • ¦ d_n*_
SHOW DA SIMONY Inlanul
A|)»r»i»9nt*ç4o de S--monv
ORADUKAPETA Infantil Apre-
seniarJo de Sérgio Malandro
DO. RE. Ml. FA. SOL. LA. Sl
iní»_"**if Aoft*»*v»sn.()f._o de Mifanfl
CHAPOLIN Se-ado
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
BOZO mlanM Apiosentacao do
Daínaço Boío
SHOW MARAVILHA Infantil
Apresentação de Maia
CHAVES Senado
ISTO E BRASIL - Programa de lu-
liso ,
TJ RIO Noticiário local e entrevia-
tas

Telefone da emi»»ora 580 0313

18h57 ECONOMIA POPULAR PERGUN-
Tt AO TAMEH .->/!• „o eco^

19b TJ BRASIL Notiíiério nacional,e
»nternacional Apresentação de Bo.»
Casov

19h40 CORTINA DE VIDRO Novela de
Valeu Carrasco e Bràuho Pedroso,
Com Heison Capn. Adriano Re.5 An-
lônio Abuiamra e (sther Góes

20b3O HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21b40 FESTIVAL RlMULA OE MUSICA

REGIONAL ' rial
22b30 VIVA A NOITE - Programa de audi-

!0rio Apresentação de Gugu Libcrnto"
Convidados de hoie. a apresentadora
Mara. Marcas Breaa. Supla Luciana,
Voncframim e Outros

0h COMANDO DA MADRUGADA
Variedades Apresentação ae Goulart
de Andrade

m CANAL 13 TV Rio
9h CLIP TV 1 lips musicais
V.n SÁBADO ESPECIAL Variedades

•'•;  11. de J «se Cunha
13b HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14M0 PROGRAMA RAUL GIL Varieda

des A;»"s."it,içaode Raul Gil
18hl0 CLIP SHOP — Chps musicais Apto-

MMaçào da An_ Paula e Luise

I9h20 O FUGITIVO 1
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h40 KUNG FU • Imo a programar
23h30 ALÉM DA IMAGINAÇÃO Sena-

do
0h30 SHOW DA MADRUGADA - Va"

nedades Apresentação de Mauro
Monialvflo

Telefone da emissora <:.*3 0012

(As sonlas. síibados e domingos, a coluna Televisão apresenia a ptogramaçao da TV Bú-
nos Os progtarnas sò podem ser capiados na Aimac<)o de Bu/ios o Cabo Frio)

ICANAL IO -TV Búzios
8h

18h30

19h30

2Òh

20h30

21h40

22h25

23h

TVE-RIO Retransmissío da
programação do Rio
SINAL DE VlDEO - Rotrans
missão da programação da TVE
VIBRAÇÃO Programa jo-
vem de esporte, música e entro
vislas Apresentação do Cosi-
nha Chovos
10 NOTICIAS — 1* EDIÇÃO

Noticiário da Região dos La-
flos
HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO
JORNAL DA REDE BRASIL

Noliciíiiio nacional o inter-
nacional da TVE do Rio
ECOLOGIANDO — Jornalis-
tico Apresentação do Tito Ro-
semberg e Ricardo Gutiorros
AUTOMOBILE - Automobi-

Hslico Apresentação de Paulo
SantAnna Jr

0b 10 NOTICIAS -2" EDIÇÃO
Noticiário da Região dos La-

gos
0h30 REALCE Programa |ovom

com entrevistas
lh30 VARIEDADES MUDERNAS

Jornalístico
2hl COLA CLIP — Chps musicais

Apresentação do Gisele Fraga
2h36 BRINCAMAR -Desenhos
2h55 ECOLOGIANDO ESPECIAL

Jornalismo ecológico. Apre-
sonlacào de Tito Rosomberg o
Ricardo Gutierros

3h25 BÜZIOS SERVIÇO - Utílida-
de publica

3h30 BOA NOITE BÚZIOS — Hojo
Canra Búzios. Aprosenlaçáo do
Flávia Werger

Telelone da emissora (0246) 23-1 502

II A programação publicada no Roteiro está sujeita a altotaçôos de última hora £ aconselhávelconfirmar horários e orogramas 001 telefone a-un5»inavoi
? As criticas publicadas no Roteiro obedecem ás soguinios coiacôos* * * Ótimo * * * * Excepcional Ruim * Raioávol «¦ • Dom
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PERFIL DO CONSUMIDOR / Pedro Paulo Rangel
»*a»a»ttattaaWBjtttaMa«Ba^^

aaas»*^

cSSa noite
Sórqio Morani

Elizabeth Orsini

ESSE 
6 o ano do ator Pedro Paulo Rangel, 41 ano»,

uma das estrelas do programa TV Pirata. Como
Martel Mexilhilo, Anselmo Pinto Melado ou o ro-

pórter Paulo Hcnrlrtuo Tamborim, cujo slogan dá nome
ao programa Ninguém tasca, eu vi primeiro, Pepô, como
6 conhecido pelou amigou, caiu no ironto do público.
Tímido, sempre se surpreende quando esbarra com ai-
guém na rua que, às gargalhadas, procura o humor que
o ator esbanja no programa humorístico: "Fico mudo
de tao sem graça". Mas suas aparições nAo so restrin-
gem A televisão. No teatro do Centro Cultural Banco do
Brasil lá esta Pepô, novamente, no sarau litero-muslcal
Machado em cena, que homenageia o escritor Machado
de Assis: faz o prólogo, o epílogo e trôs personagens
machadlanos. E como se nfto bastasse, dirige os ensaios
de Fica comigo essa noite, comédia dramática de Flavto
de Souza que estréia em Janeiro no Teatro da Barra,
Como consumidor faz o estilo arojado: adora mamlnha
e sou hobby é o do chambre.

Perfume -- Colônia Matinal da Phebo
("A mesma da Marina. Mos atençAo,
srt vende em Melem").
Desodorante Fornada MlnAncora.
Xampii (juaiquer um.
Pasta de dente, Qualquer uma.
Sabonete - Qualquer um.
Tini» - Bamba,
Comida — Maionese envenenada do
Huffet Odoto Roitman.
Refrij(er»nte — Coca-Cola.
I'r»i<j predileto — Mamlnha.
Restaurante — A Polonesa ("Sou lou-
co pelo suflo do chocolate").
Coleção De prêmios ("Eatou come-
çando a Incrementar minha coleção.
Aceito doações"),
Mitbbjr De chambre.
Motivo dr orrullio — Ser carioca.
Mouro dr jir. j~ r..iiii.. .!.. NAo tor
nascido escandinavo com direito a
cabelo» louro», olhos azuis e uma
boa altura,
(iuni — João Sllverio Trevtsan.
Distração prrfrnd» -- l,cr ("LoiO de
tudo. Desde o l*ertil do Consumidor
do Agepe atí os livro» do Baduan
Nassar"),
K» porte — Futebol,
Tüne - Fluminense.
r»ridid»ui - MArlo Cova»
Qurrti gostaria que pintasse seu rrir»U>
- João do Freitas.
Qurm gostaria qur rompuaeaae uma mú-
air» par» vurat — Caetano VclOSO.
Mulbrr inteligente Maria PaJílha.
Ilumrm iiitelirenle — José Rubem FoiJ-
seca.
Homem rhirmmo MarCOÜO Mft*
trolannt.
Mulbrr rharmoaa — Cathenne Oeneu-

KíTfstM

Time

Rogério Montuneçro

nP5r ^aw

Mulher Inteligente va

*" j^a«ã»aB^^a4»í3EPj^ r' 
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Sonho de consumo - "O Honho da
caHa própria."
Filme — Amor, sublime amor, do Bo-
bort Wlso o Jeromo Bobbina.
Televlalo 1'hlllps ("Para ver TV
Pirata, oh filmo» da miidruitada o o
Horlado A, e, i, o, Urca, quo ainda vai
entrar no ar").
Eacrltor — EhIA lendo JoAo Utmldo Hl-
bolro o o livro A sinçile mim, do
ChrlHtopher Isherwuod ("Tenho quo
falar quo leio Inglês para todo rnun-
do ficar sabendo o eu ser chamado
paia uma co-produçAo").
Livro — Fernando Pessoa ("XII, esae
6 do tempo de Maria UethAnla").
Ator — Luis Fernando OulmarAe».
Atri» — Débora Bloch.
Cantor — Tim Mala.
Cantora — Nana Caymnil.
Remédio de cabeceira — Maravilha eu-
rativa.
Símbolo - . uai — Iaabelle Adjani.
Miio — Monttíomery Clift.
II..-ii',.i que lem pavnr - Hepatite.
Presente que gosta de dar — Livro.
Prrsrnlr qur gosta de receber — Li-
vro» o compact-dlscs ("Aproveito pa-
ra avisar quo estou trocando toda
minha coleçAo do Lpa por CDs. Já
estou fechando os Beatles").
Cor — A7.ui.
Número -Treto.
sijr.no - CAncer.
Superstição — NAo passa debaixo du
escada.
Psicanalista — Sô íci a terapia de
Flscher Hoffman.
(arro — Gol.
Krbgiio — Deus.
Autor — Flávio de Souza
Com quem gostaria de contracenar
Fernanda Montenogro,
Mu.k» .Viti-os de aço
Aparelho dr mm — Sony t"Para ouvir

de tudo").

VideiM anseie, — Panasonic ("Para ver
OS filmes cio Bobert Altman").
Pais - Brasil.
Momento profissional mala emocionante
— O atual.
Qual a melhor tática pura conseguir slgu-
mu coisa — Falar a verdade.
Com quem gostaria de esbarrar no ini'trr'1

Marion Brando ("Mesmo enorme
Ia Ber um esbarrAo mesmo").
Receita paru o tédio - Trabalho,
A quem confiaria »ua biografia — Naum
Alves de Souza,
(éislaria de ter rapa de que revista —
Time.
De quem custaria de »rr descendente

Do pessoal da AtlAntlda,
O qur você gostaria dr fa/.rr antes dr
morrer — Viajar.
Qual o mais gr»vr do» sele pecado» capi-
lai» — A gula.
Qm -I..I- ii, criaria para vender a própria
imagem — "Eu diria como Washlng-
ton Oiivctto disse um dia: sou o me-
ihnr Podro Paulo Bangol que eu pos-
so ser."
I) que desejaria para Mina pessoa que
o magoou — "Desejaria perdoar, mos
nAo consigo,"
As noilea de lu» sâo propicia» a... —
Chupflos ("Minha astróloiru, Maria
Eugênia, disse que, como sou CAncer
com Lua em CAncer, se tivesse nas-
cido na Idade Média certamente eu
iria virar loblsomen nas noites de
lua cheia").
Quando está rum muito ódio como dr-
monstra cs.se sentimento — "Nas cala-
da*. Mas os amigos dizem que é im-
possível chegar perto "
Mal du século A Violí-tU 1.1.
Item dn século A tecnologia.
Quem levaria para unia ilha derrta -"Meu piano Esscnfelder".
Qurm driiaria numa ilha drserla — "Al-
guns quilos "
Frase - Ftca comigo essa noite.

»M'HH... ¦ 'ei"a . n-r

li
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Filme Candidato

Mwmüi f.jft.K.-i mui. ¦v'>Jf.g-t.'>-i-. ?: vTaL,,. .»£B»fa..1

EDITAL
( • mio Cultural da Caixa Cconôrruca Federal
orn i <ios interessados que estará rècebend i

) o d«a 20 DEZ 80. propostas para ocup i<'
a Galeria cie Arte e Teatro/Auditório localizad is
i Brasília

Ias para a forma-
er encaminhadas
jjumte endereço-
o do Edifício Se-
CEP 70 040 -

i i-DF
liores informações e cópia dos Regu!amentos
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"L SÁBADOS 1500. 1730F200OM5 DOM I ., , -, . ,

Uma realização BKR Produções —Tel. 722-Ô443 O^SiaflOÍ»** FERIAOOS 1000. 15 00.17 30E 2000HS ... ,,. , , ... ;.. .
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i /rn H \i ] H^afj/li r ri ¦BuHMB!l!Br''fl tjkjaj^Jr' JBL ^JaTLaliBa M \ Para conhecer a verdadeira cozinha do Alfredo, voefi não preciw ir
-j. """ —*+** -^av a Roma. No a-.urmet Center do Hólellntcr-Continenlal Rio existe Dia 28/10 - 18 horas

jp;_ V-i _ra_— _ — — aaa v~a- 
* 
a»»»»s o autêntico "Alfrcdo di Roma" seguindo rigorosamente as deliciosas

ií ¦H*'hhH B hHh *Hi 1 í»w receitas vindas diretamente da Itália, assinadas por Alfredo di Lclio ConíUIltO Galo PfetO
í IB iU HH 1 fl B árM II «^ Anti pasti, massas, carnes, sobremesas e sua criação mais famosa: 7

JL JL\/ \afF %4L af. ü. A xaV^jJL hjf o inigualável Fettuccine Ali' Alfredo.
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f**»* *¦* ®^ MJiC/Sl'HAN/rró Memória
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'Sorocaba; 
200 - Botafogo
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Faça já sua reserva. Tel.: 322-2200 R. 8475 Apoio: jq-haldo»»»»¦!. nwocmnmajto
Av. Prefeito Mendes de Moraes, 222 - São Conrado
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Danusia Barbara

MUDAM-SE 

os tempos,
mudam-se as vontades e
o pessoal na cozinha

tem de usar engenho e arte para
atender a um povo com gosto
tão mutável. Uma galinha real-
mente faraônica no Quadrifo-
glio, todo um cardápio no Le
Saint Honorè, um novo Guimas
que surge. Querem mais?

0 novo Guimas
Chico MftBCfirenhas, Ricar-

do, Tintlm e Priscilla fazom
questão que o novo Guimas ao-
ja um espetáculo: 6 por luso
que puseram na entrada aque-
Ias cadeiras de diretor de clne-
ma. Vocô senta ali, vira uma
caipirinha, derruba uns tira-
gostos, manda vir uma soplnha
de camar&o, quando vô estA-so
balançando na cadeira, como
um vovô na varanda. Feliz até
antes do começar.

A filial do Guimas inaupu-
rou esta semana: ar condido-
nado, mais espaço, pinturas
murais ao melhor estilo bote-
quim, bar em madeira, charme
geral. Oito anos de sucesso —
apertadlnho — deram aos qua-
tro sócios ânimo, gosto e capl-
tal para abrir um restaurante
com 100 lugares. Melhor de tu-
do, é carioqulsslmo, algo do
Lamas, Clube Gourmot e do
próprio Guimas, versão 1990.
Ótimo.

A comida: nas vésperas de
inaugurar, o Chico Mascare-
nhas e o Luigl Tartarí ainda
acertavam os pratos a ofere-
cér. O Luígi dando uma asses-
soría nas massas, que sAo do
Enotria. HA um pouco de tudo.
Nhoque verde com gorgonzola.
lasanha de bacalhau, camarão
com ameixas e castanhas, es-
calope de frango com genglbre,
contra-íiló com pimenta preta,
bife com fritas, picanha de bú-
falo com molho de muzzarela
de búfalo, pato com arroz de
peras, omeletes, ovos estrola-
dos, iscas de bacalhau, batata
recheada com ovas do caran-
guejo. pudins, encharcada de
ovos, goiabada com queijo,
musse de chocolate, sorvete de
pitanga. Tipo caseiro bem fel-* to, estilo light.
B Qabnu — E*tnuU d* Oáves. 899 lo)»' 
101 D. B&o Conrsdo Kashion Mal).
Tel: 322-5791. To_ij» o» dift*. dAK 12h Aa
2h. Cheque. Eatacionamento do shop-
pln*.

n_%_ ™__ ¦
|\| fYYJl fl o r\ oo«_J_ B má m /ff y _ã tea _* »* í„í m Hr^^^^ ^•^i__.

mémm TÊ ^mjm^ W Jata ^mm^mm ¦^^V ^fc*fl___ ^__<r _^*__T
Ouraldo Viola

À mesa, como convém

Vincent Koperskl ê o Oscar gastronômico: o momento é dc vitoriei
Mauro Ngaarncnin
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Chico, Ricardo, Tintvn e Priscüla: muita chainpagnc no batismo

nha faraônica, o ümbliro do Venua (coffu-
melo» rechi-adoH) ou o ravioll mágico do
maçA - pmpoula (farante-m urn.i caiu» sempre
atolada do (tonto famosa, rica ou sAbía.

K hA os prato» quo nunca podem suiír
do cardápio, í xjpju. a clientela fle* brava.
Como cm tmtclloni rwtsfadi»» <le ricota. iu>
molho d. nc.íJf» o creme do 1» .t«. ou o os%.>
buco alto Lombar da, perfumado do alecrim,
acompanhado do rlsoto <Je cominwloe imm:o«.
Ou ainda o* mignonette ai gorgonzola. blfl-
nhoa do mlKnon aoomiunhado» dc talhar!m,
molho da Rorgotuola.

Na sobremesa, u pavfl do chocolate com
cromo In.K 1 •*-» o amêndoa* »« rivaliza com o*
sorvo too da caaa, rabrtcaçfto da Juaroiita
jabuticaba, mel com nozes, damasco. utt»v
n>t»A Lembra Dorival Cayml enchendo m«
bochecha* para diz. r. "Ê liora...".
¦ qci_-riícnl»o - Rua Maria Angélica 13.La-
go*. Tol 236-1708. Sí-mimU A wotu. das 12M0
A» l_h30 e daa 19h An 2h. Sábad-, so Jantar.
Domingo, sô almoço. Cheque,

Para os faraós
ft oo urna tfallnha d'Awrolc.. inaa criada

como ave do paralM>: rações Importadas,
música d<» fundo (sô Mouirtí, iluminação
Indireta, pololro com tapo. • persa.. Al «IA
aquela carne tenrlnha. volujituc>sa, tjue 6
primeiro acalentada no forno, depois ba-
nhada em trlm. lim&o e carnmeln, novamen-
to cozida no fcuro. enfim cot>orta tíe pimenta
rosa. Vem um Inenarrável ii-oto de osplna-
fro o quel]o. No cardAplo do Qiiattrifoflllo
chama-se faraona fuort urrie. o o trocadilho
o Inevitável: 0 uma irallnha famonlea.

Pois foi provar o prato na ultima sogua-
da-felra. para voltar dois dias depois, tr*-
mula de saudade. InvençAo do Sllvana Blan-
chi, autora da maioria dos pratos do
Liatrozlnho da Rua Maria AiikoUca quo ola o
Juarozlta Santos lançaram, há quatro anos,
para um sucoaao total. Coisas como a galí-

Vitorioso
Chef Vincent Koperskl, do

Le Salnt Honoró, anda conten-
to como um passarinho. O to-
quo — o chapolflo de cozinheiro
— nom lho cabo mais na cabo-
ça. Inchada do orgulho. Pude-
rã: uma semana, depois de ga-
nhar o concurso gastronômico
Luna, concorrendo com os me-
lhoros restaurantes francoses
do Rio e de 8fto Paulo, elo se
sente um Mlke Tyson da cozi-
nha; descuidou, é knock out.

Pois é neste clima que elo
Inaugura, hoje, o novo cardA-
pio do Lo Salnt Honoré. No
menu dégustation, JA estA a
paupiette de cherne premiada.
SAo uns enroladlnhos de peixe,
assim feito salsichas, rechea-
doa com o queijo quo era o te-
ma do concurso; o molho tem a
presença forto de Noullly Prat,
mas o encanto do prato estA
mesmo nas panquequlnhas de
vlolra ou cavaqulnha quo o
acompanham. Pensando bem,
Vincent Koperskl ganhou o
prômlo com uma ospécio de so-
pa do podra: apenas uma po-
quena do prato o de queijo...

Mas o novo cardAplo tem
coisas ató mais criativas. Ril-
lettes, por exemplo. Bfto prepa-
rados de porco, variações cam-
pônlas do paté; pois Vincent
Koperskl estA fazendo rillcttes
de salmAo. com torradlnhaa de
erva. O todo é encantador. O
mlgnon de carneiro assado,
bem mais tradicional, é abso-
lutamento macio e gostoso,
com seu folheado de ratatouil-
le. Qualquer dos dois pratos fl-
gurarlam com di«nldado nos
melhores restaurantOB da
França.

Os outros pratos servidos
numa apresentaçAo especial
terça-feira última, quando tos-
tou-se o novo cardAplo, tam-
l>em merecem atencAo: uns ca-
marôea gigantes gratínados
saucé iWanlua; urna Balada de
lebre com fole gras; supremo
de ínuik'0 recheado A moda do
chef, o souflô Grand-Marnlor,
uma farfe tatin do manga.
Criações, em geral, do estilo
tradicional e de alta qual Ida-
de: nAo se pode e.quecer que o
Le Saint Honoré tem a assina-
tura il«- Paul Boeuse.
¦ I- Saint Honor* ¦ Avenida Allántl-
ca. 1.020.3^. hotol Mdrldlen. Copaca-
bana. Tol.: 275 90_- 8_gunda á sexta,
das 12h As 15h. Setrunda a sábado, das
20h Aa 2-h. Choque o cartilo.

Os becos
do vício

Apiciua

\

VICIO 

6 aquilo quo compensa, apertar...
— AiM3Biir do quo? •— Ponrunta o bo-

blsHlmo leitor, achando que vou fazor
uma apologia do vicio ou do combato a
ele. Ora, leitor! Deixo Isso para o esforçado
Captt&o Ciulmarfles ou para o rico Oenoral
Bush. Hílo braneoB — quo so ontendam. O
vicio do que falo ó aquolo que gratifica, apo-
sar de... ou talvez porque... Por exemplo: mo-
rar cm Kan Francisco, ou no Rio; amar
uma mulher quo hó dá desiroBto o prejuízo.
Enfim: Insistir na vida o sabor que sua conta-
bllldado nAo ó a dos bancos, quo mala prezam
o ouro do quo o perigo. Infelizes banqueiros!
Vivem e morrem acreditando em clfrõoa o
continhas o levam para o túmulo milhões.
Quo 6 deslavada mentira esta do quo nAo so
leva para o alôm nem um contll, Para o além,
nAo sei. Mas para um bom o perpetuo jazigo!
Vê só como Bfto garlKiaos o altivos, nas alóas
do Sâo Jofto Batista, os túmulos do boa faml-
lia! Tflo Imponentes o tfto vivos quanto as
casai o oa escritórios que abrigavam os cor-
pos. quando esses ainda so moviam. Pm mAr-
more, o ao mármore voltaráa.

Quanto A mim. volto ao vicio. O vicio,
aliás. 0 coisa A qual
Bempro so volta,
por principio. Com
vergonha o prazer.
Como Insisto eu em
— por que? — vol-
tar ao Hlpôdromo,
ondo a Imundlclo
reina com um doa-
potlsmo do paxá —-
so 6 quo paxá tom
despotismos do os-
pòclo assim tfto
cruol. Dirá* quo o
chopo * bom. Às ve-
zos, é, E que os gar-
çona — aos conheci-
doa - sorvem com
precisão, As vezes,
6 verdade. Mais:
quo Ia se pode co-

mer bem. N.to 0 verdade. Nom eu exigiria a
um botequim artes de restaurantes Reclamo
dos banheiros. Que silo asquerosos e nojentls-
slmos (tomo que haja redundância aqul.i
Mesmo depois do Oswáldo Cruz e Pereira Pas-
sos. haver tal coisa no Rio 0 lncompreensl-
vel.

Ora. ondo há chopo 6 essencial haver ba-
nheiros. Nem o multo difícil fazô-los razoA-
vota — ao monos para noa, homens, aos quais
a Natureza concedeu certas vantagens. JA o
sexo oposto... Mas. leitor, no llipôdromo, em
quootfto, so é quase Impossível (ao que me
contam) ás senhoras fazer o quo precisam.
t .ira o« homens, lambem, a coisa fica penosa.
Confinado em espaço minimalista, sô resta ao
Infelicíssimo freguês tapar o nariz, ou entupi-
lo com um lenço. Isto nfto mo parece nor-
mal. nom Justo. Quanto ao resto, leitor...
bem... aqui fico. quo esto cAnto do página nfto
tom pretensões do vespaslana crítica. Mas,
que a Saúde Pública bom poderia...
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Depois do
trabalho, an-
los de ir po-
ra caaa. vA
descontrair-
ao no llli.'A
PIANO-BAR.
onde pontib-
ca o maestro
0'Angelci na
sobreloja do

Guanabara Palace Hotal
Da 2* a sábado Daa 16h As
_3rt. Salgadinhos o bebidas
honestas. No 2° andar, MÁ-
l.AGA com bullat (rio e
quente o frio lano As 6's,
feijoada. Av Proa Vargas,
392. Tal.: 253-8622.

Viagem JB

BUfAiC—
Venha almoçar a

PICANHA MARÍTIMA
preparada pelo Garrincha

Rua Rita Ludolf. 47 Lcblon Tel. 274-484.

J
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Braall d* Todos os Tampoa. o supor-
musical folclórico quo bateu Iodos os
recordes de publico dos últimos tròs
anos. ontra em suas ultimas semanas no
PLATAFORMA I: om novombro. Alb_rtco
Campana entrOia. com palmas a aclama-
çôes. o bilionArio BRASIL. JA. com mais
do 150 artistas om cona No lòrroo. lido-
rando as carnos e alondirnonto correto,
a churrascaria "vlp". ponto do oncon-
tro dos artistas, soclalitos. empresários.
prosIdenciAveis o coisas quo tais Adal-
borto Forroira. 32. Tol.: 274-4022

Sábado é dia da Feijoada
do DIHHCSPI_-ie__>

O Buffet Self Service Mais Completo do Rio
Rua Dias Ferreira, 57 Leblon Tels. para reserva: 294-2297 294-5972

FEIJOADA
ÉtfD-ST. TROR

Todos o. sábados, no Le Sl. Trop, voc9
finde saborear um buffet com Halndas e frios
« Uma nul-iitica feijoada. Pura sobremesa,
doces típicos brasiluiros. além dos famouos
doces franceses. Servidos á beira da piscina,
de 12:00 «s 10:00 tioras, com a vista mata
bonita do Rio e o charme Le Méridion

Resorvas: Tel.: 275-9922, Ramnt 2945.

MErffDIEN
COPACABANA

Av. Atlântica, 1020
{estacionamento com ninnobrístas.

/
r
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O m#Ihor »m fruto* daMEDITERRÂNEO
m«r . MCtdo* ***» j¦¦•¦•* ¦ s. ' -¦ , "»-f>í-0 p_ilo Ctwgali
dor Almoço • f-nt«í O rn«<« prtnnado tt*%t_urant* d* Ctd-K_*

At ¦¦ ¦>» da ¦¦•.'"¦¦¦.¦ coxiELPESCADOR
nha Mpanhola IfMi'. .*.¦ 01 PACllAS a praçe fcao Dccaa
-¦;t;_-i.._» B»c«lhau n» Bra%a • Sp*uu«tti *o Fruto» do Mx
Ao* domingos co/>üo largo da Sto Cornado

TRIPOGLIO O novo muil do lablon Paatic
cio a roaticoaria Aaaadoa codomn, ¦¦•.*¦•¦¦-'¦¦% (fattaort'

r • ». a i -:|-í"'¦•¦*% avH Miiut ».-_-* ...•.«..._ t <*•_¦_»- ate
ImkjuíI nu, in, Atault- cia Pacva. 355 Tal 511 0/99

^Vrodutos Alemães Siplqmadosm f rlos,S3isichóes, patés, bratv. urst
kassler.dsDein.chucrute

A MELHOR COMIDA ALEMÃ DO RIO

a nicnjiiuC ^aVBiEPHAUS

nulauianu _ Va
Estr. Sorim*. 347 sllura n,i
Estr úo jca. 3 340 D* 2* s
oominqo aa 12 As 24h. Tal;
-B»-_-70

L
Escmóno Fed .o. txy teieione 342 9070 9 às 17h

Rua Eoqar Wernecic. 832 freguesia jacarec-qua

IL CAPO TEM

fittRÍSERRA-

JB
Ir ao Teatro ¦¦•
ficou mais
barato.
Cartão do Leitor

jBBB»*__B
V. PIRAJÁ, 276 • 267-8747

Roteiro do

¦£______________.
__S___S__S_ES_i_i__

Maria Alcma e Franca Fenati (fo-
to), ao lado do Antônio Campos e
Mário Simões sâo as atrações d" A
DESGARRADA. Cozinha típica.
Do 2» a sábado Grupo folclórico
Guorra Junqueiro às 6's Barão da
Torro. 6G7. Tel. 239-5746.

63
"Uma seleção criteriosa.Vocô pode confiar" ( NMeBL)

m <^z yunes
nTIFFANVSGrelhados Francesos

As oslrulas tio Ti)lany's om dos_iquo: Md
stoaK A bontalosa o o tradicional Coto do
Boeul. Ambiento fino e rredomo. docxxado
om su.ivos tons pastéis. Requinto aa vnno-
dado do pratos do o*copclonal sabor. Do 2*
a sáb. - 19 ás 2h o almoço aos domingos a
partir do 12 h. R. Prudente do Morais, 729.
Ipanema. Tel 287-0144.

irsbo do Leblon

A molhor comida drabo do Rio. Anoto: la-
moso carneiro recheado, quibos (ritos cro-
cantes, pasta de grdo-do-bico etc. Como
destaquo, o ststomn mazzar, um tipo do
rodfao árabe com 15 pratos dollclosos. In-
compardvol também é a docoraçáo do
Chez Yunes que fica na R. Oias Ferreira.
78-A. Leblon. Tel. 239-6444.

_•_
TAKE
Cozinha Japonesa D TARANTELLA

Massas com receitas
exclusivos

Dolrcio-so com a boloza e o sabor da comi-
da (nponosa preparada pelo chol Mobu. No
cardápio, sushi o sashlml ontro os pratos
(nos; lompura toppan-yakl dentro os quon-
tos. Ambiente típico oom sushi-bare roser-
vados. Aceita reservas e realiza banquetes.
ToL 322-4003. Est da Qdvoa, 698. Sâo
Conrado.

Aqui se como a genuína pizza napolitana.
Com a experiência de Emílio, o precursor
da pizza em tomo a lenha no Rio (Cantina
Sorronto), os pratos exclusivos ganham ex-
cepclonal sabor. Atmoslora moridional com
canções napolitanas e óporas. Vinícola
particular. Av. Somamembetiba, 850. Barra
da Tijuca, Tol. 399-0632.

D QROTTAMMARE
Culinária do Mar
Adriático

sa HELSINGOR
Comida Dinamarquesa

Camarõos, cavaqulnhas, lagostas e crustá-
coos na brasa, no melhor estilo Italiano. A
casa olorece também risotos, pastas exclu-
slvas e massas oom frutos do mar. Ambien-
to cinematográfico, com traineira-bar,
aquários o afrescos de Carolos. Do Z> a
sáb. do 19 às 2 h e dom. de 12 às 2 h. R.
Gomes Carneiro, 132. Tel. 287-1596.

Aqui se oncontram os melhores gourmcls.
Aos domingos, aprecio o SMORGASBORD
(frios o saladas om rodízio). Nos dias de
semana, Janlaros típicos com sanduíches
abortos. Entro olos: bifo tártaro com pasta
do caviar e salmão defumado o o lild mig-
non com bacon e cebola frita. Para bobor,
Aqvavlt Aalborg ou Doma. Aproveito 03
pratos o o clima tranqüilo da Dinamarca no
Holslngor. Av. Gal. San Martin, 983. Lo-
blon. Tel. 294-0347.

D MAXIWS de Paris.

Sem dúvida, este é o mais famoso e tradicional endereço da alta culinária
francesa. Todo o requinte da matriz está também no Rio. Além do |antar dan-
cante de 2í a aáb. com música ao vivo (a partir das 21 horas), o MaxInVs lançou o
"almoçoexecutivo,de2f a6f.Venhaconhecerou revero
endereço top da cidade maravilhosa: Torre Rio Sul,
44? andar, cobertura. Tels.: 295-2744 e 295-4890.
Estacionamento próprio, com manobreiro. _ r*

PARIS

M*ltyjVJ

Ha_a_a__ai-awa!

õn çyourmet
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—~" Onde encontrar
Documanta (Hun Vlacondo do PlrnjA. 202/lo|B J); Boooo (Shopping dn -ávoa.
loiii 110) Maroo Sablno (Mim Vlacondo do Plrii|a, 351/lo)a 223); Angala PratU

(Rua Barata Rlboiro, 391/aala 801) La Bagagarla (Rua Vlacondo do Plraja,
351/lorroo)' Our-u MlM (nun Aníbal do Mondonr;o, BVIolaa C o D), Malha • Cl»

(Rua (ia Pasaogom, 118/2* andar), Vaa Braall (Shopping Rio Sul); Carmenf
(Sao Conrarfo Faahlon Mall); Mario Palga (tol: 5.1-9902); BIJou Bom (Rua

Tarmo do Amoodo, 35); Vllla Borghaia (Av Alaullo do Paiva. 658'loja A); Taal
(Rua Vlacondo do Piraiâ, 602 Al

Fotos do Paulo Sabugosuir-
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O amassado e alongado na
túnica de crcpe branco e saia
de seda (Hnis Cios para
Documenta). Sapato de
nobuk (Socco). Pulseira de
berloqucs (Marco Sabino)

Dois toques de moda: a estampa em tom
cerâmica e as pregas na saia longa usada

com collant-camiseia (Angela Pretti). Cinto
decroco (Ui fíagagerie): sandália de tiras
largas (Gureg Miss). Btjuteria em metal e

âmbar (Documenta)

No troca-troca da moda,
alguns pontos

permanecem imutáveis
i. Ixoilr

A 
maneira mais básica de
ensinar e organizar aa
mudanças da moda é por

tendência. Quem aprendo é a
consumidora; quem so organi-
za 6 o estíli.sta lançador. Este
pode se inspirar em centenas
de idéias, pesquisar folclores o
museu», mas na hora de com-
prar seu público quer mesmo
saber duas novidades: qual a
cor do momento o ate onde vflo
os comprimentos. Essas curió-
sisdades sao internacionais e
unanimes e só depois de se cer-
tlficar delas, a clientela cogita
de aderir ao estilo camponesa,
japonesa, espantalho, seja lá
qual for a tendência pretendi-
da. Então, vamos ás respostas.

As cores novas sáo as que
lembram temperos exóticos:
curry e açafráo e os marfins,
mais uma vez. O preto conti-
nua, o branco volta no final do

ano. Quanto aos comprlmen-
tos, nesse primeiro veráo dos
anos 90. aa saia» seráo princi-
palmente longas, uma unanl-
mldade em Paris, Nova Iorque
o Rio. A figura feminina alon-
gada pelas salas em geral es-
tampadas, entro um palmo
abaixo dos joelhos ou ató os
troneozelos. Nos pés, sapatos
baixos, de bico alongado, sapa-
tilhas o sandálias delicadas.
No alto, camisetas longas, tú-
nicas ou blazers. Nada muito
amplo, nem Justo demais.
Quem pensa em descer a bai-
nha podo ficar sabendo ainda
que os desfiles de Paris, quo se
encerraram na quarta-feira,
indicam saias curtas para o vo-
râo do 1991. Até lá, as longas so
conservam como opção válida.
Nas fotos. Andréa Muller em-
belezada por Jamie. do Caesar
Park, na amblentaçáo do res-
taurante Monseigneur, do ho-
tel Intercontinental.

Em preto total, a saia de lycra-cotton
(Malha & Cia) com camiseta de plush-cotton
(Yes Brazil). Mocassim cobre (Carmem);
brinco de argolão dourado (Mario Paiga)

¦
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Moda neutra com a saia e
camiseta de malha

(La Bagagerie)
e colares\de osso (Bijou Box)

A nova imagem da mulher executiva de
spencer e saia longa (Taxi); brinco dourado

(Villa Borghese) e pulseiras (Marco Sabino).
Agenda tipo Filofax (Carmem)
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1 _ 0 MALFreeman Dyson voa
alto ao prever
o papel reservado
à inteligência no
futuro do Universo
Página 3

Baudelaire, Sade, Blake e
Emily Brontê são alguns

dos autores que ilustram as
teses de Georges Bataille
em 4A literatura e o mal'.

Páginas 6 a 9

Frederick Forsyth
está quase tão bom

em '0 negociador'
quanto esteve em
'0 dia do Chacal'

Página 10
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VIDA CITLXÜXIAL

Mineiros ficam
com Drummond

ntre 689 concorrentes, o mineiro Marcos
Bagno, residente em Recife, ficou com

os dois primeiros prêmios do concurso Carlos
Drummond de Andrade, promovido pelo Con-
selho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro.
O primeiro lugar coube a Lusitana língua,
poemas atribuídos a três autores inventados
por Bagno. O segundo foi para Paraptelo,

também de
poesia. O
terceiro lu-
gar foi ganho
por outro
mineiro, Ed-
milson Al-
meida Perei-
ra, com
Rebojo, con-
tos. Além de
uma quantia
em dinheiro,
os autores
terão suas
obras publi-
cadas pelo
órgão patro-
cinador.

D Maria
Alice Barro-

so, autora de A saga do cavalo indomado
(Record), dividiu o Jabuti 89 para romance
com Ricardo Modernel, de quem a Best Seller
publicou este ano Sonata da última cidade.
Os prêmios Jabuti são atribuídos anualmente
pela Câmara Brasileira do Livro.

SsEsHBLiLaiaa^^L. JB SWEv- ^Bz-ioZ..
Marcos Bagno

Obra-prima austríaca
ecente-
mente

lançada em
Portugal, já
está nas livra-
rias brasileiras
uma das obras-
primas da fie-
ção centro-eu-
ropéia do ini-
cio do século, a
trilogia Os so-
nãmbulos, de
Hermann
Broch (Edições
70. Lisboa, 3
vol.. 704 p.,
NCzS 332.50).
Nascido na Áustria em 1886 e falecido nos EUA
em 1951, Broch é conhecido no Brasil pelo seu
extraordinário romance A morte de Virgílio,
lançado pela Nova Fronteira. Em Os sonãmbu-
los, através dos destinos de três personagens
contraditórios, ele ilustra o processo de auto-
destruição de uma Alemanha que envereda pelo
caminho do militarismo. O volume 1 recompõe
a carreira de Pasenow. um oficial romântico,
que se mantém fiel à tradição prussiana. Esch.
herói do volume 2. é um solitário pequeno bur-
g-uès. dividido entre a realidade e o sonho. O
volume 3 é dominado pela figura pragmática e
cínica de Hugenau, um desertor da Primeira
Guerra Mundial.

As Edições 70, que começam a distribuir seus
títulos no Brasil quase simultaneamente com
os lançamentos em Lisboa, programa instalar-
se no Rio como editora a partir do próximo ano.
O seu catálogo é atualmente um dos mais va-
riados da indústria editorial portuguesa.

Encontros marcados
-¦r" mplantado em 1984 pela IBM Brasil, o projeí
_ÈL cont.ro Marcada tem sido, nestes cinco anos, o mais
constante evento literário do país. Envolvendo ai-1 agora
35 expressivos nomes da literatura brasileira, o Em ontro
é realizado regularmente em mais de 20 universidade!*, do
Amazonas ao Rio Grande do Sul. Cada Encontro Inicia se
com a projeção de um documentário sobre o escritor, ao
qual se segue um dialogo informal do visitante com a
platéia. Cerca de 80 mil universitários Já participaram
desses debates com autores como Adélia Prado. Antônio
Callado. Fernando Sabino e Lygia Fagundes Telles. CO-
pias dos documentários, em videocassete, podem ser obtl-
das com o Departamento de Comunicação da IBM Brasil,
Av. Tasteur 138. Rio.

.A. seixLrxn-iEL

Xerça-felra. 
31. será

um dia de muitos
lançamentos de livros no
Rio. No Rio Deslgn Center
(Rua Ataulfo de Paiva 270).
os 19 horas. Aparieio Basl-
lio da Silva apresenta ao
público carioca seu livro
sobre Sâo Paulo. Escritos
vtsantes, publicado pela
Paz e Terra. Às 17h30. no
auditório da Confederação
Nacional do Comercio (Av.
General Justo 307), Hélio
Jaguartbc autografa Alter-
nativas do Brasil, com o
selo tia José Olímpio. Na
Livraria Tlmbre-Ipan«ma
iRua Visconde de Ptra)a
82». a noite é de Áurea
Schechtam. que promove

seu livro Cir.ztdadc um
lançamento da Taurus
Timbre. E na Livraria Po-
roroca (Rua Visconde d*
Ptra}a M0>. as 19 horas. .*«<-
rá lançado Gay fathers: ai
auma$ histórias e expcrién
cias. tradução de uma obra
coletiva publicada r.o C,\
nada. Herbert Dar.íi 1 apre-
senta a versAo bra.*iíelra d.»*
coletânea
¦ Como parte de um < ícli
de palestras comemorativo
do centenário da Republi-
ca. a professora Maria
Eduarda MagalhA''* falará
sobre A Repúbticu de An-
gelo Agostinl. dia 1". às 20
horas, na Casa de Cultura
Laura Alvlm. em Ipanema

Pacote
de Natal rJ
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omposto de qua-
tro volumes,

sairá no dia 18 de dezem-
bro o segundo pacote
editorial da Fundação
Casa de Jorge Amado,
com sede em Salvador.
Os livros, que obedece-
rão ao excelente padrão
gráfico usado na primei-
ra série, tratam de dife-
rentes aspectos da cul-
tura brasileira. Maria
da Conceição Paranhos
assina Adonias Filho: a
épica da narrativa, aná-
lise dos romances em
que o autor focalizou a
vida na região cacaueira
da Bahia. De Gramiro de

Afonso Atila

Matos, a coleção inclui-
rá o ensaio Influência
da literatura brasileira
nas literaturas africa-
nas de língua portuguc-
sa. João Carlos Sales es-
tuda, em O claro e o
obscuro, questões rela-
cionadas com a língua-
gem na filosofia, e o mi-
neiro Afonso Ávila volta
com O barroco brasilei-
ro ao tema preferido de
sua atividade ensaisti-
ca. Do pacote anterior
fazia parte, entre outros
títulos, um polêmico es-
tudo de Haroldo de Cm-
pos sobre Gregório de
Matos.

0 golpe silencioso
Livros 

com um selo Inédito, o da Rio Fundo
Editora, começarão a freqüentar próxima-

mente as livrarias do pais. A nova editora 6 uma
criação do empresário Josó Celso de Macedo Soa-
res Guimarães, que de 1972 a 1975 foi presidente da
centenária Livraria Francisco Alves Editora. Ele
próprio autor de vários livros, entre os quais Rea-
/idade brasileira (Nova Fronteira, 1981). Macedo
Soares escolheu para figurar como obra de estréia
de sua editora O golpe silencioso, da professora
Aspásia Camargo, que no Cpdoc coordenou a
publicação de volumes com depoimentos de Afon-
so Arinos, Amaral Peixoto e José Américo de
Almeida. O golpe silencioso reconstitui o processo
de demolição da frágil ordem democrática brasi-
leira depois de 1930, procurando desvendar a lógica
e a eficácia do modelo autoritário e corporativo.

AspáMS I ,i:n.:r 'ii

r—3l mz A J^-s /
Desenho de Denise Fraifeld
e Fernando Alzuguir

Pioneiros dã ilustração
Informações 

básicas
sobre aqueles pro-

fissionais que histórica-
mente abriram caminho
ii profissionalização dos
ilustradores de livros
para crianças encon-
tram-se agora reunidas
no volume Ilustradores
brasileiros de literatura
infantil e juvenil, que
acaba de ser publicado
pela Fundação Nacional
do Livro Infantil e Ju-
venil. Com capa dura e
impresso a cores, o livro
não se destina à comer-
ciaüzação. Os interessa-
dos. no entanto, poderão

adqulrl-lo na FNL1J
llustradcrcs. que traz
prefácio de Arnaldo Nis-
kier. foi organizado por
Sônia Salomão Khèiie c
cataloga obras de auto-
roa de várias éprx as. Co-
meça com gente como
Storni e Belmonte -
que trabalharam em O
tuo-tteo c ilustraram as
primeiras edições dos li-
vros de Monteiro Loba-
to — e chega a artistas
atuais como Eduardo
França e Rui de Olhei-
ra. Uma segunda seleção
deverá aparecer pruxi-
mamente.

TTIdéias
LIVROS

Editor: José CosteUo Editor assistente: Mano Pontes
Diagramador Antomnho da Paula
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CIÊNCIA

Humanidade cósmica
Físico inglês especula sobre o papel
da inteligência no Universo

¦ Infinito e toda» aa u: t •¦.. •*••••> de
Frocman Dyson. Traduçlo de Fernando
8. Vugrnaá. Best Seller. £4 p.. NCzS 83.00.

Jorce Luiz ('.aliti

Alguns 

cientistas tornam-se mais
conhecidos por suas Idéias do
que pelo» frutos do seu trabalho

Ê o ov-to do físico lnuliV*». radicado nos Esta-
doi Unido*. Frecm&n Dyson. Professor de
física teórica no Instituto de Estudos
Avançados da Universidade de Princcton.
Dyson trabalhou na pesquisa de reatores de
fusão nuclear em altas temperaturas e tem
servido de consultor do Pentágono para
projetos de alta tecnologia. Atividade que

nunca saiu do âmbito restrito daa revistas
técnicas e relatórios governamentais.

A lmasinaç-âo de Dyson entretanto o
tornou mundialmente conhecido. Ao con-
trârlo de muitos pesquisadores, que nâo
conseguem enxergar alem dos limite* c*-
treitos de suas especialidades técnicas, a
mente de Froeman Dyson navega corajosa-
mente pela imensidão do espaço e aa incer-
tesas do futuro Suas especulações a res-
peito do lugar do homem no Universo, ti»
possibilidades de existência de vida em on-
troa mundos e os limites do desenvolvi-
mento tecnológico, tém servido de inspira-
çâo tanto para os futurôlogos quanto para
os escritores de ficção cientifica.

Dye m so •;••••*•> X vontade, seja discutir.-
do as limitações do programa da defesa
Guerra nas Estrelas, do ex-presidente Rea-
gan, ou falando sobre a possibilidade de
criarmos vida artificial, adaptada para co-
Ionizar outros planetas. É desse mundo fa»-
cinante. das Infinitas possibilidades aber-
tas pela ciência moderna, que trata o livro
Infinito cm todas as direções. O volume
reúne, devidamente atualizados, os textos
de uma série de palestras que o autor profe-
riu na Universidade de Aberdeen. Escócia,
em novembro de 1965. tratando de temas
tâo variados como a origem da vida. a
corrida annamentlsta. a engenharia genfr-
llca ou a exploração do espaço.

Infinito em todas as direções consegue
ser um livro mais fascinante do que o supe-
restimado Uma breve história do tempo, de
Stephen Hawking. Enquanto Hawking fala

do f.ue a ciência descobriu até hoje. Dyson
vai mais além. e especula sobre o papel que
o homem pode vir a desempenhar na histó-
ria futura do Universo.

É nesse ponto que Dyson deixa de ser
um mero cientista e se torna o filósofo da
conquista espacial. O autor vê o Universo
como um imenso organismo, que vem se.
desenvolvendo lentamente, ao longo de bi-
lhôes de anos. O papel da Inteligência no
Universo é se tornar a ment« des.*e supe-
rorgártlsmo. Ê através de criaturas como o
Homem que o Universo se olha e toma
consciência de si mesmo. Para Freeman
Dyson o erro da cosmologia, a ciência que
estuda a origem e o destino do Cosmos, é
nao levar em consideração o papel da vida

no contexto univer-
sal.

Nesse ponto a filo-
sofia de Dyson se
aproxima da vlsâo de
Deus apresentada no
século 16 pelo herege
Italiano Socinua. O
principal dogma da
heresia soclniana di-
zia que Deus nâo era
onisciente nem oni-
potente. Ele aprende
e cresce na medida
em que o Universo se
desenvolve. Para Dy-
son este é o papel da
vida nos milênios do
porvir. Crescer e de-
senvolver-se até con-
trolar o destino do
Universo. Se a huma-
nldade nâo preencher
esse destino, diz ele.

alguma outra raça de criaturas o fant. Al-
guma outra forma de vida. desenvolvendo-
se entre os Incontáveis btlhóes de estrelas
espalhadas pela Via-Láctea.

E nesse contexto que o autor vê a con-
quista espacial das ultimas três décadas. A
adaptação de formas de vida terrestres pa-
ra a vida no espaço, diz Dyson. será um
salto evolutivo tâo importante quanto a
conquista dos continentes, pelos primeiros
organismos que emergiram dos oceanos há
bilhóes de anos. A chave para Isso é a
engenharia genética, que da seus primeiros
passos na época atual. St>rn com a cnpe*
nharia genética que passaremos da tecno-
logta atual, de naves espaciais mecânicas e
eletrônica», para a tecnologia futura de
robôs biológicos e espaçonaves vivas.

Essa nova tecnologia permitirá ao ho-
mem do século 21 viver na superfície de
cometas ou no interior de nebulosas.
Criando um novo ambiente em meio a
plantas e animais adaptados para viver no
vácuo, entre as estrelas.

Quanto maior a capacidade de adapta-
çâo de um ser vivo. mais chances ele tem
de sobreviver a longo prazo. A humanidade.
diz o autor, precisa escapar do destino dos
dinossauros.

Vivendo em múltiplos planetas e estre-
Ias a humanidade cósmica poderá encarar o
infinito, capturar a eternidade. Ê claro que
esse sonho futuro só poderá se concretizar

;se a guerra nuclear puder ser evitada. E
este é mais um tema do fascinante livro de
Dyson.

DiMDAS SOBRE
ASSINATURAS?
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sortimento de LIVROS DE ARTE. nacionais e
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Lembrando que:"LE LIVRE EST UN PERMANENT SOUVEMR"
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Da mesmo autor de ANGUSTIA. A COISA. 0 CE-
MITÊRIO e TRIPULAÇÃO DE ESQUELETOS.

Por infelicidade, o advogado Büly Halleck atro-
pela uma senhora, filha de Taduz Lemke. um velho
cigano patriarca do clã Logo depois, o velho ciga-
no, num gesto macabro, amaldiçoa o pobre advoga-
do Halleck.

Eletrizantet... Assustador'... Você não conseguirá
interromper sua leitura após saber da MALDIÇÃO
DO CIGANO!
A venda nas boas livrarias Francisco

Alves
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Bãtã no pai morto
Sem recorrer ao jargão psicanalítico, Marthe Robert
investiga os motivos que levaram Freud a entrar em
conflito com Moisés-Jákob

B De Éãipo a Moisés. Freud e a consciência judia, de
Marthe Robert. Tradução de Maria de Lourdes Menezes.
Imago, 208 p., NCsS 75,00

Léo Schlafman

O filósofo alemão Hans Blumenberg
afirmou no seu último livro (A pai-
xão segundo São Mateus, 1988) que

os conflitos entre pai e filho não acabam com a
morte do pai; pelo contrário, é aí que começam.
Talvez esta frase seja um desenvolvimento da
reflexão de Freud no prefácio à segunda edição
de A interpretação dos
sonhos de que este livro
básico para a psicanáli-
se e para o século a se-
guir era sua reação fren-
te à morte do pai, isto é,"frente ao aconteci-
mento mais significati-
vo, a perda mais aguda
na vida de um homem".

Nem perda da mãe,
nem de um filho. O pai.
É isso que Marthe Ro-
bert destaca no seu
Freud e a consciência
judia: o papel de primei-
rissimo plano do velho
Jakob Freud na gênese
da idéia que revolucio-
nou o mundo. Para ela,
Jakob Freud é o verda-
deiro herói da Interpre-
tação dos sonhos, "um
herói pouco heróico, é
verdade; venerado, mas
odiado enquanto obstá-
culo e rival; digno da
mais piedosa afeição,
mas também indigno
por causa de tudo que
nele a criança descobriu
de fraco e enganoso".

Freud e a consciência
judia é de 1974. De lá pa-
ra cá muito já se escre-
veu sobre a importância
da condição judaica de
Freud e o choque provo-
cado nele pela morte do pai, que resultou no
abandono da "teoria da sedução" e a criação do
conceito do "complexo de Édipo". Autores como
William McGrath, Marianne Krull, Peter Gay,
Jeffrey Masson (cujo livro O assalto à verdade
chega a afirmar que o abandono por parte de
Freud da teoria da sedução foi um ato de covar-
dia que redundou na atual esterilidade da psica-
nálise em todo o mundo), e tantos outros se
detiveram com maior ou menor profundidade no
assunto; mas o ensaio de Marthe Robert, ante-
rior a todos eles, permanece como o mais lúcido
e o mais fecundo.

Marthe Robert tem a vantagem de ser uma
excelente escritora e dispensar o jargão psicanáli-
tico que tanto empobrece a literatura do gênero.
Freud, para ela, é um personagem semelhante aos
pais fundadores que estão na base de sua concepção
literária, Kleist, Strindberg, Kafka e Cervantes.
Todos eles se encontram do mesmo lado da vida, o
mau, e do mesmo lado da literatura, que forçosa-

mente para nós é o bom. O mais recente dos heróis
de Marthe é Flaubert, que também sacrificou a
vida por frases. Os romancistas mais bem sucedi-
dos souberam decifrar os fantasmas vivenciados
por todas as pessoas e tiveram o gênio de represen-
tar o que os outros vivem, às vezes sem saber.

Ao escrever seu admirável ensaio sobre Kafka,
Solitário, como Franz Kafka, outro obcecado pelo
conflito com o pai. ela observou que todas as
análises precedentes falavam de filosofia, de meta-
física, de Kierkegaard etc, jamais de Kafka. Era
indispensável repor Kafka em seu mundo, em Pra-
ga, na Áustria de sua época. O mesmo método
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Jakob Freud (E) foi o primeiro pai com quem o jovem
Sigmund entrou em conflito; mais tarde seria a vez de Moisés

Marthe utilizou para Freud, na busca sistemática
das origens da psicanálise, principalmente na vida
do "herói pouco heróico" Jakob Freud. Quando
Sigmund tinha doze anos, o pai, para exemplificar
como agora a vida dos judeus era bem melhor,
contou que um dia na sua Galicia natal um não-ju-
deu derrubou-lhe o boné com um tapa e ordenou
que ele o apanhasse no chão. Jakob apanhou. Esta
história deixou marca profunda em Sigmund, dis-
posto a jamais se deixar humilhar.

Jakob carecia de cultura e refinamento e era
inapetente para negócios, o que forçou a mudança
da família de Freiberg para Viena. O Sigmund que
se dizia "judeu absolutamente ímpio", ou então
"judeu ateu", mediu-se primeiro com aquele pai
semi-religioso a quem descreveu como o sr. Mi-
cawber de Dickens, sempre confiante numa saída
providencial para as dificuldades financeiras. De-
testava a atitude dele de pseudo-assimilação, de
resignação, de pusilanimidade em relação ao "ou-
tro lado". Sigmund tentava sair do obscurantismo

de que o mundo de Jakob. velho decepcionante
mas venerado, era a imagem inalterável.

A salvação estava na -outra cultura", a cultura
ocidental, a Antigüidade grega, onde ele foi buscar
alguns dos principais símbolos, entre os quais Édí-
po. para representar idéias destinadas a bombar-
dear grandes preconceitos do mundo. Em Freud
judaísmo e helenismo formam uma oposição per-
feita, porque "o judaísmo, condenado por sVm& lei
imemorial a permanecer improdutivo <a proibição
de fazer imagens e. portanto, de criar), é obrigado a
ignorar o domínio da arte. exatamente onde o
helenismo se imortalizou".

Mas. segundo Marthe Robert, a condição de
judeu ajudou-o no combate aos preconceitos da
maioria. Judaicos são o interesse dos rabino» pelos
sonhos, a importância da sexualidade, o valor das
palavras e a "técnica de permuta". Sob este aspec-
to a psicanálise é "o mais recente comentário do
Talmude".

Mesmo ateu. Freud nunca imaginou sair da
comunidade judaica. Desejando ser semelhante,
justamente por isso se constrangia a exibir a dife-
rença. "Apesar de há multo tempo ter-me desliga-
do da religião de meus ancestrais, jamais perdi o

sentimento de solidário-
dade para com o meu po-
vo." Numa carta a Ar-
nold Zweig confessa:•"Moisés não sal do meu
pensamento." Ele. que se
dizia sempre preparado
para a oposição, desenca-
deou o conflito contra o
Moisés-Jakob que o ator-
mentava como um espec-
tro. Moisés e o monoteis-
mo é um gesto de"enlouqueclmento lnte-
rlor"'. com sua tese de
que Moisés não era ju-
deu. e sim egipclo. o que
eqüivale a "pôr o mundo
de cabeça para baixo", a
mesma vertigem que o
fez aceitar também a
teoria então em voga de
que Shakespeare não era
Shakespeare.

De qualquer forma,
Moisés, judeu ou egipclo,
foi o patriarca que domi-
nou medos e ódios e
guiou o povo à terra pro-
metida. No fim da vida,
Freud compreendeu que
Jakob, no episódio do bo-
nó lançado ao chão. havia
demonstrado o mesmo
autocontrole de Moisés,
pois o que vale é a causa
maior (no caso a assíml-
lação, mas sem entrega)

e não os acidentes de percurso. A crise de 1897
provocada em Freud pela morte de Jakob (o"acontecimento mais significativo") assinala da
mesma forma a passagem do freudismo à teoria
geral de cultura. Isto é. a acontecimento maior e
não a acidente de percurso."A humanidade sempre soube", disse Freud."que tinha espírito; eu provei que ela também
tinha instintos." Sob esse aspecto, a psicanálise é o
ato destruidor mais radical contra o qual a socle-
dade burguesa de onde ela se originou Jamais pode
se defender, já que a civilização inteira está "edifi-
cada sobre a repressão dos Instintos". A grandeza
da civilização, observa Marthe Robert, não ocorre
sem grave mal-estar. A psicanálise exerce papel
mediador entre duas formas de cultura e pensa-
mento, mas ninguém se Iluda: como disse Freud,
não há curas nesta vida, só a possibilidade de
converter a miséria histérica numa Infelicidade
comum.
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GASTRONOMIA

Prehbâções
Entre um copo e uma garfada,
Brillat Savarin discorre sobre o
saudável gosto de viver

¦ A -.-.¦¦..... do poato, dr BrSlat Sutxinn. Tradução de
Enrique Hentena. Saiamandra. 376 p . SCzt 143.00.

P
rclíbar, do francês prèltber, ê examinar um
assunto sem aprofundar-se. Embora o ter-
mo esteia no Littrt, com o significado de

"tocar levemente", em seu outro sentido só é usado
(creio) por Brillat-Savartn. quo lançou o neologismo
na Fisiologia do gosto, clássico da gastronomia, cuja
tradução em português acaba d>* ser feita por Enrique
li>ntcrla. engenheiro eletrônico, especialista em In-
íurmátlca. doutor em Física, professor de Computação
Grafica na PUC e membro da Confraria dos Gastrôno-
mos

Quanto a Jean-Anth«lme Brlllat-Savarin (1755-
13261. foi ele Jurtstíi e. embora tenha passado â posteri-
dade como gaatronomo, nunca o foi de maneira meto-
dica e proflaslonal icomo. por exemplo. Grtmod de Ia
Reynlére. autor dos numerosos Almanacks des gour-
manás e precursor do jornalismo especializado no as-
sunto).

Nascido em Belley. nao longe de Lyon. Brlllat-Sa-
varln fazia parte daquela sólida e saudável burguesia
provincial do século 18. Deve ter sido um homem
agradável, amtsro dos prazeres, do poder, algo deseul-
dado .sua cadela Ida. que sempre o acompanhava,
comia, as vezes, parte dos processos, o que lhe dava.
por concieneioso. algum prejuízo em Indenizações).
Terá guardado, em um canto da alma. resquícios de
melancolia, tAo comuns aos epicuristas — uma de suas
irmãs passou a vida. na casa familiar de Belley. sem
t«-r ánsmo para levantar-se da cama, o que nao a
impediu de ser um excelente garfo e morrer idosa.

Mas sao suposições. De objetivo, sabe-se que foi
eiettr». em 1789. deputado à Assembléia Nacional, de
onde «e viu expulso em 1792 por rr.onarquista: que
voltou â Belley. onde foi. numa rápida seqüência,
prefeito e comandante da Guarda Nacional, tendo,
também rapidamente, que fugir fiara a Suíça; que foi
pirar nos Estados Unidos, onde ganhou a vida tocando
violino; e que voltou à França em 1797, (Talleyrand fez
um percurso parecido). Com Buonaparte ainda Cônsul.
nosso gourmet foi para a Corte de Apelação, onde ficou
at* 1826, quando um Imprudente ato de habilidade
política o levou, a 21 de janeiro, à gélida Basílica de
Salnt-Dénts. onde se realizava mais uma cerimônia
expiatória pela morte de Luís 16. Tinha 71 anos. Pegou
uma pneumonia e morreu.

Ninguém mais se lembraria dele se. um ano antes,
não tivesse publicado Ia physlotogie du gôut. Ê um
livro amável. Autores pretensiasos. como Roland Bar-
the». quiseram usá-lo para. mostrando como sáo inte-
llgenie*. fazer uma critica da sociedade em geral e, em
particular, da burguesia francesa do século 19. É evi-
dente que Brlllat-Savarin Já que náo era um extra-
terrestre — faz parte dessa sociedade. Seu livro tem a
marca de sua época e dela mostra um dos aspectos
mais saudáveis: o gosto de viver. (Um outro aspecto
seria a -pneumonia de Salnt-Dénis" que. em França.
se estendeu, pelo menos, até Pétaln.)

A Fiswlogia do gosto é uma conversa de mesa.
Escrita em tom propositalmente pretensioso de quem.
entre um copo e outro, elabora teorias sobre Deus <fc o
Mundo. será. se lida com olhar severo, recheada de
bobagens. Quem náo as diz? Mas está cheia de historie-
tas curiosas, de informações históricas e de observa-
ções sagazes — como a que nos lembra que. nos sonhos,
náo sentimos cheiros nem gostos. Os cientistas mo-
dernos multo nos fariam lucrar se soubessem obser-
var. com Igual aculdade. o que se passa em nós.

Melhor seria, no entanto, que nossos tradutores se
dessem ao trabalho que se deu Enrique Renteria. Foi
um trabalho de amoroso cuidado. Náo sô ao traduzir,
como ao editorar — coisas que se completam. Assim,
ao falar da sede aderente, em vez de traduzir, explica,
em nota de pé de página, que "em francês, aderente é

queimante. de adurens. ar. e urere. queimar". E eu
poderia citar outros exemplos, inclusive o "Pequeno
glossário gastronômico" que encerra o Iísto.

Por outro lado. pode-se reclamar de certos galicis-
mos. como sujeito por assunto ou realista por monar-
quista. S4o líallclsmos corretos, no sentido que sáo
aceitos em português. Mas se prestam à confusão.
Mais do que tudo. porém, reclamaria da complacência
do tradutor — na Introdução -- ao tratar do oportunis-

mo de Brillat-Savarin que. no penoso episódio da que-
da do Império, da volta dos Bcurbons e dos 100 dias,
mandou sucessivas cartas de abjeta adesão aos dois
poderes. que se alternavam. Vê nisso prova de "habiii-

dade para adaptar-se e sobreviver", coisas de '.'digno
homem de seu tempo".

De homem. será. De digno. náo. Mas basta de preli-
bações. O livro, mais do que um crítico, merece um
leitor.

Akknham
House.
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Aldenbam House. o ivlbo
casarão vitoriano tine servia
cie sede ao serviço latino-
americano da HHC de Londres
durante a 2? Guerra Mundial, serve
de julho para o novo romance de
Antônio Callado. o criador de Quarup
e tantos outros sucessos

Através dc unm emocionante trama policial.
Memórias de Aldenbam House é um romance
que traz à tona os choques culturais
entre ingleses e latino-americanos.

Mistério e suspense
giram em torno

das emoções do maior
conflito armado deste

século Uma guerra dentro de outra
l 'm romance policial que descobre no porão
de Aldenbam House uma
forma sofisticada de
mecanismo de poder.
AldenlMim House. de
Antônio Callado.

\ i K'ê precisa ler.
EDITORA

NOVA
FRONTEIRA

â
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LITERATURA

Em um clássico
estudo sobre grandes
autores dos últimos
três séculos,
Georges Bataille
mostra como a
literatura percebeu a
presença do mal e a
expressou através
das suas formas

Marquês <ie
Sacie

Nos 
próximos dias a Editora

L&PM estará lançando a
versão brasileira de A literatura e o
mal, um dos livros de maior
repercussão entre os muitos que
foram escritos pelo pensador (e
também ficcionista) francês
Georges Bataille. Além de haver
criado uma obra perturbadora, que
abriu caminhos às novas idéias
deste fim de século, Bataille viveu
uma existência tumultuosa; quando
jovem, como lembra a seguir Eliane
Robert Moraes, chegou a participar
de sociedades secretas, cujos
integrantes buscavam um meio de
afastar-se da experiência pouco
poética da sociedade
contemporânea. Já conhecido no
Brasil pela tradução de vários

títulos, Bataille
esteve em
evidência durante
a recente visita
do filósofo alemão
Jürgen Habermas
ao Rio de Janeiro.
Opondo-se à
inspiração

nietzscheana do
pensamento de Bataille, Habermas,
entretanto, reconhece as qualidades
de sua obra e, nas conferências que
aqui pronunciou, não hesitou em
apontá-lo como um dos pioneiros do
pós-modemismo

_4^2_C«_ '*^—Mmm\.

G £ ^l o se excluir da
JEjL. humanidade, o

Marquês de Sade teve em sua
longa vida apenas uma
ocupação: a de enumerar até
o esgotamente as
possibilidades de destruir
seres humanos, de
destrui-los e gozar com o
pensamento de sua morte e
do seu sofrimento. Fosse a
mais bela, uma descrição
exemplar teria tido pouco
sentido para ele. Só a
enumeração interminável,
enfadonha, tinha a virtude
de estender diante dele o
vazio, o deserto, ao qual
aspirava o seu furor — e que
seus livros ainda estendem
diante dos que os abrem. O
tédio se desprende da
monstruosidade da obra de
Sade, mas este própric tédio
é o seu sentido. Este homem
que em suas cartas é sedutor
ou violento, apaixonado ou
engraçado, capaz de ternura
e talvez de remorso, em seus
livros limita-se a um
exercício invariável. Sem
apaziguamento e sem fim,
um movimento leva
invariavelmente os objetos
do desejo ao suplício e à
morte."

¦ A literatura e o mal, de Georges
Bataille. Tradução de Suely Bastos.
L&P.\f. 230 p.. Preço a fixar.

Eliane Robert Moraes

Em 

1936. Georges BaUllle. Pierre
Klossovskl e Georges Ambrosino
fundam a revista Acéphalc, que

embora concebida para ser uma publica-
çào quadrimensal. lançou apenas quatro
números até o ano de 1939. "O homem
fugirá de sua cabeça como o condenado
da prisão" — diz o enigmático catieçalho
da revista, repercutindo no desenho de
André Masson: um homem decapitado,
com uma caveira no lugar do sexo. uma
granada na mâo direita e um punhal na
esquerda. A força da Ilustração e a for-
mulaçáo apaixonada da capa Indicam,
por si mesmas, a radicalidade proposta
pelos editores da Acéphale.

O ano de 1936 marca uma série de mu-
danças na vida de Bataille: a ruptura
definitiva com os surrealistas, cujo mo-
vimento ele considerava excessivamente
"ingênuo*' e "pouco surreal"; o afasta-
mento da açáo política, até então bas-
tante vigorosa, liderando intelectuais da
esquerda européia em torno das propôs-
tas comunistas; a fundação do Colégio de
Sociologia, ao lado de Rogcr Callois e
Michel Leiria, dedicado aos estudos das
mais diversas manifestações sagradas.
Do projeto da revista nasceu também
uma sociedade secreta homônima, ima-
ginada. segundo conferência de Bataille
no Colégio, em março de 1938. a partir do
princípio da "negação radical c operan-
te. a única negação que certa realidade
atuante às aspirações que cm parte se
têm definido com o nome de surreal ls-
mo".

Que aspirações seriam essas? O que
esses homens, de idéias tâo extremas,
desejavam propor com isso? Qual seria
entào. para eles. a verdade mais profun-
da do espirito surrealista, que se furtava
aos seus próprios defensores? Mais ain-
da: como entender a existência de uma
sociedade secreta, constituída por Inte-
lectuais da vanguarda política e estética
européia, em meados do século 20?

A essas questões Bataille respondeu
de forma rigorosa. "Penso como uma
prostituta que se despe" — disse ele na
Méthode de mêditation, propondo a atl-
vidade intelectual como forma de desnu-
damento total, que, no limite, leva o
homem á perda da razão e ao < b ;cr.tro do
corpo, lugar da dor c do prazer^ Esaa
idéia é também revelada na metáfora da
acefalia — perder a cabeça, perder os
limites — percorre toda a sua obra. dedl-
cada ao tema do excesso e do desregra-
mento. ás diversas formas de estados
profundos nos quais o sujeito se perde,
abrindo possibilidades místicas, estra-
nhas A razào. Mas, para além do pensa-
mento, a proposta exigia também a ex-
pertencia.

Há pouco registro das atividades da
sociedade secreta dirigida por Bataille e
Klossovskl. Ao que tudo indica, giravam
em funçáo da experiência do sacrifício.

Errxily Bronté

"*~ ____________»____________________» 7 ___¦
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-JL rigor estreitam
o mundo religioso, o
protestantísmo influenciado
por lembranças de um
metodismo exaltado em que
se formou a jovem Emily
Brontc. Entretanto, o rigor
entrevisto na atitude de
Emily difere daquele em que
se baseava a tragédia grega.
Ela se emarwipara da
ortodoxia; ela se distanciou
da simplicidade c da
ingenuidade cristãs, truis
participava do espirito
religioso de sua família.
Sobretudo na medida em que
o cristianis-mo é unut
fidelidade muito estrita ao
Bem, que funda a razão. A
lei que ilcathcliff
[personagem de O morro dos
ventos uívantes] viola — c
que, amando-o contra a
vontade. Catherine
Earnshaiv viola com ele — é
antes de tudo a lei da
razão... O Mal, nessa
coincidência de contrários,
é apenas o principio oposto
de maneira irremediável d
ordem natural que está nos
limites da razão. O Mal, um
desafio como o é em todas as
formas de. erotismo, nunca é
objeto de uma condenação
ambígua. Éassumido
gloriosamente."
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tema táo caro aos seus integrantes, e
principal eixo das discussões filosóficas
e antropológicas da revista. Dizem ai-
guns blôgTafos que esses sacrifícios, pia-
nejados com rigor e paixão, nunca foram
plenamente realizados, porque nenhum
dos partiipantes desejava assumir o pa-
pel da vítima. Outros afirmam que. ao
contrario, era o lugar do algoz que sem-
pre permanecia vago nesses rituais. A
maior parte das lendas sobre o Insólito
grupo que se reunia em torno da Acè-
phale conta que essas dificuldades eram
flnalmete resolvidas com a ímolaçáo de
uma ovelha!

Seria va a empresa de investigar as
circunstancias obscuras sob as quais se
criam sociedades secretas, que recusam
do Imediato qualquer forma de esclareci-
monto externo. Essas "comunidades ele-
tlvaa", no dizer de Batallle. sâo "organl-
zações de Inverno", isto é, turbulências
que devolvem energia a sociedade nos
seus momentos mais críticos. No caso da
Acèphale é bem provável que nada de tAo
"extraordinário" tem termos sensaclo-
nallstas) se passasse no seu Interior, fora
a cxperíênSa, pessoal e mística, a que se
entregavam seus membros. Experiência
Impossível de ser recuperada Integral-
mente, mas cujo sentido podemos captar
através da obra desses pensadores.

Com efeito, o primeiro número da re-
vista traz um artigo de Batallle procla-
mando a necessidade do êxtase, erótico,
intelectual c religioso. Em contraparti-
da. ele desprezava a realidade imediata
"Um mundo que náo pode ser amado até
a morte — tal como um homem ama
uma mulher — representa apenas o inte-
re&se e a obrigação do trabalho. Se for
comparado com os mundos desapareci-
dos. é feio e surge como o mais fracassa-
do de todos." Ê a essa busca de "outro
mundo" que ele se refere também, recor-
dando a Acèphale. nos fragmentos de
uma nota autobiográfica doa Escríf* de
Laure: "Essa sociedade secreta daria as
costas para a política e só teria em conta
um objetivo religioso, mas anticristAo.
essencialmente níetzischiano. Dessa so-
ciedade secret.x, em sl mesma, é difícil
falar, mas parece que alguns do seus
membros guardam, graças a ela. a im-
pressão de haver saído deste mundo."

Entendamos, pois. o projeto daquilo
que Batallle chama de "sociedade secre-
ta existencial": escapar de um mundo
organizado segundo a lógica do trabalho
para ascender aos esUdos de êxtase, es-
fera do sagrado Nâo seria certamente
num movimento como o surrealismo,
militante e voltado para a divulgação de
suas idéias (ainda que subvertendo pa-
dróos estéticos e políticos), que Batallle
e seus amigos encontrariam abrigo, mas
numa confraria secreta, a exemplo das
que proliferaram desde a Idade Média.
Ou. ainda, numa semelhante àquelas quo
os séculos 18 e 19 viram surgir, nâo em
pequena quantidade. Muitas concebidas
na literatura: vale lembrar a erudita So-
ctedade de Conaisseurs de Assassinato,
cujos conferências e documentos encon-
tramos em Do assassinato como uma

Jules Michelet
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H 6 t*_i oucos homens
»JL apostaram mais

candidamente do que
Michelet cm algumas idéias
simples: a seus olhos o
progresso da Verdade e da
Justiça estava protegido de
uma conclusão. Sua obra é
neste sentido um ato de fé.
Mas, se ele discerniu mal os
limites da razão. as paixões
que a contrariam algumas
vezes reencontraram nele o
cúmplice. Seu livro A bruxa
faz dele um dos que falaram
mais humanamente do
Mal... A primeira edição
escandalizou o Império e a
policia a tirou de circulação.
O livro foi publicado em
Bruxelas pela Lacroix (que
poucos anos mais tarde
lançaria Cantos de
Maldoror. esta epopéia do
Mal). A fraqueza de
Michelet foi, ao querer tirar
a bruxa do opròbio, tê-la
feito serva do Bem... Numa
passagem do seu diário ele
diz que no decorrer do
trabalho acontecia de a
inspiração lhe faltar;
dirigia-se então a uma
edicula cujo odor era
sufocante. Aspirava
profundamente e, tendo
assim se 'aproximado o mais
perto do objeto do horror',
voltava ao trabalho."

das belas artes, escrito por Thomas de
Quincey. É ele a enumerar, na abertura
do livro, assinada pelo connaisseur
X.Y.Z.. com o título Advertência de um
homem morbidamente virtuoso, algumas
dessas associações, cujos objetivos tém
inegável convergência: a Sociedade para
a Promoção do Vício, o Clube do Fogo no
Inferno, e a Sociedade para a Supressão
da Virtude. Acrescente-se a essa lista a
lúbrica e cruel Sociedade dos Amigos do
Crime, cujos estatutos e atividades o
Marquês de Sade apresenta em detalhe
na Histoire de Juliette, leitura apaixona-
da de Bataille. Trata-se portanto, como
se pode perceber, de grupos que se asso-
ciam em torno do Mal.

Sâo esses clandestinos e malditos que
interessam ao nosso autor. .4 literatura
e o mal. um dos seus livros mais conheci-
dos. nos dá a impressão de estarmos sen-
do conduzidos a lugares proibidos, e de
que desvelamos os segredos de uma con-
fraria literária. Mas, da criação da Acè-
phale A publicação de .4 literatura e o
mal se passam mais de duas décadas;
nesse intervalo Bataille escreve a maior
parte de sua obra, dezenas de títulos
dedicados a filosofia, religião, etnogra-
fia e arqueologia, além de textos literá-
rios. Publicada em 1957 (o mesmo ano da
edicçâo de O erotismo). A literatura e o
mal è um de seus últimos livros, escrito
aos sessenta anos de idade. Bataille
(1897-1962) confidencia no prefácio: "Es-
tos estudos, cuja coerência se me impõe.
foram compostos por um homem madu-
ro. Mas seu sentido profundo vinculam-
se ao tumulto de sua juventude, e sâo na
verdade seu eco ensurdecido".

É como se o autor desses ensaios esti-
vesse revisitando aqueles grupos que o
Inspiraram na juventude, nos quais reco-
nhecia a "irrupção das forças do mal".
Só que. agora, na maturidade, eles apa-
recém de forma mais extremada e. tal-
vez, ainda mais acabada: o que aproxima
os escritores analisados em .4 Jiferatura
e o mal náo é a época em que viveram,
nem os temas que abordaram, tampouco
as eventuais convergências entre as suas
experiências de vida, mas a singular dis-
posiçáo interior, atemporal e definitiva,
que manifestam em relação ao Mal.

A principio nâo é simples entender o
que levou Bataille a reunir, neste livro,
personalidades táo díspares como a reca-
tada Emily Bronté. sufocada pela auste-
ra educação que recebeu no presbitério
da Yorkshire vitoriana, e, de outro lado,
o abjeto Jean Genet. que viveu boa parte
de sua vida em prisões e reformatórios,
e, quando em liberdade, entregava-se à
mendicância, aos roubos e à prostitui-
çáo. É significativo que seja a romântica
autora de O morro dos ventos uivantes a
abrir o livro e o sórdido Genet a fechá-lo.
Entre eles estarão outros escritores, de
diferentes estilos e perfis. Mas todos
eles, segundo Bataille. expressaram na
literatura "uma forma aguda do Mal".
Todos sâo movidos por um "desejo en-
louquecido de liberdade", que os condu-
ziu náo simplesmente à ausência de mo-
ral, mas à deflagração de uma
"hipermoral**.

'William. Blake

fiaW^S

€ $z _j^ pedra de toque
-_T___ na vida de

Blake é a alegria dos
sentimentos. A sensualidade
se opõe ao primado da razão.
Ele escreve: 'Assim como a
lagarta escolheu as mais
belas folhas para nelas
depositar os seus ovos,
também o padre depõe sua
maldição sobre as mais belas
alegrias.' Sua obra desfia
resolutamente a felicidade
sensual, a plenitude
exuberante dos corpos. 'A

luxúria do bode', dizia ele, 'é

a bondade de Deus.' E mais
adiante: 'A nudez da mulher
è a obra de Deus.' No
entanto, a sensualidade de
William Blake è diferente da
escapatória que nega a
sensualidade real por só
pereceber ai a saúde. Esta
sensualidade está do lado da
Energia, que é o Mal... Se a
nudez é a obra de Deus, se a
luxúria do bode é dele a
bondade, é a verdade que
anuncia a sabedoria do
Inferno... Além da
sensualidade e do
sentimento de horror que lhe
está associado, o espirito de
Blake se abria à verdade do
Mal."

JORNAXDO BRAS1X 28.10.89
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Note-se que o conceito de Mal para
Bataille é bastante extenso. Não se tra-
ta, portanto, da aplicação de um modelo
que permite ao intérprete identificá-lo
nos autores estudados, mas de reconhe-
cer as formas significativas que cada um
deles construiu para expressar o Mal.
Emily Brontè é abordada a partir da
"solidão moral em que se desenvolviam
os fantasmas de sua imaginação", do
silêncio absoluto em que viveu, desem-
bocando na clandestinidade de sua li te-
ratura. Através do personagem Heath-
cliff. que se entrega à "violênia da
felicidade" em O morro dos ventos ui-
vantes, o Mal revela sua face divina, diz
Bataille, assimilando a atividade literá-
ria de Emily à experiência mística.

Em Baudelaire ele encontra o limite
da sensibilidade livre no mundo contem-
porâneo. A exigência do indivíduo sensi-
vel por excelência — aquele que engenda
a forma poética — é marcada por uma
negação profunda, que jamais afirma, que
não cede à comodidade da opinião, da
vontade, para instalar-se no "paradoxo do
instante", reino do impossível, da insa-
ciabilidade, do imaginário. É para aí que
convergem a poesia e o mal.

Ao exame do poeta segue-se o do histo-
riador, Jules Michelet. Mas, se em rela-
ção ao primeiro o seu interesse fixa-se na
totalidade da obra poética — na qual Bau-
delaire expõe um espirito —, no segundo o
que o atrai é justamente o ponto em que a
obra se desvia e. portanto, se extravia. Ao
escrever A bruxa. Michelet se converteu,
segundo Bataille, em um dos homens que.
com mais humanidade, falaram do Mal. O
fato é que Michelet o escreveu "guiado

por uma curiosidade malsã" e conduzido
pelo "vértice do Mal", o que o levou a
captar o valor profundo dos ritos de ma-
gia negra.

William Blake, visionário, testemunha
da impossível soberania da poesia, ex-
pressa o fundamento da "violência poéti-
ca": a união dos contrários, as "bodas

entre o Céu e o Inferno". Daí a irredutibi-
lidade de sua obra aos modelos interpre-
tativos da psicanálise, com os quais Ba-
taille dialoga, mas afirmando que através
deles não se chega ao essencial em Blake:
a pureza do Mal.

Já o Marquês de Sade (que juntamente
com Nietzsche é uma das grandes influê-
nias no pensamento de Bataille) é revisi-
tado aqui como filósofo do excesso, cuja
obra maldito desvenda "o horror da liber-
dade". E também horror o que Proust
expressa, mas com um objetivo diferente,
o de revelá-lo como medida do amor. Na
grande obra ficcional de Mareei Proust a
justiça só pode palpitar através da injus-
tiça, a verdade através da mentira, o Bem
através do Mal.

Em Kafka o que Bataille vê é a escri-
tura como crime, advinda da experiência
de exclusão a que o autor foi exposto.
Mas também — eis a genialidade da lei-
tura de Bataille — do profundo senti-
mento de exclusão a que ele mesmo se
abandonou, para poder "permanecer na
puerilidade do sonho". Essa constatação
permite que o autor de A literatura e o
mal encontre uma "feliz exuberância"
na obra de Kafka, uma obra normalmen-
te lida só pela chave do desespero e da
angústia.

Genet fecha o livro, num ensaio em
que Bataille reencontra seus temas mais
caros: a soberania, o sagrado, a violên-
cia, a violação etc. Esta é, seguramente,

Idéias/LIVROS

Bau. delaire

im iç» 4

ç 6 -w^ e um lado, as30 notas de
Baudelaire são cheias de
resolução de trabalho, mas
sua vida foi uma longa
recusa da atividade
produtiva. Ele chega a
escrever: 'Ser um homem útil
sempre me pareceu alguma
coisa muito hedionda.' A
mesma impossibilidade de
resolver a oposição em favor
do Bem se encontra em
outros planos. Escolheu
Deus como trabalíio. de
maneira absolutamente
nominal, para pertencer a
Satã mais intimamente. Mas
ele não pode mesmo decidir
se a oposição lhe é própria e
interior (a do prazer e a do
trabalho), ou exterior (a de
Deus e do Diabo)... É
duvidoso que a posição
maldita de Baudelaire não
possa ser ultrapassada. Mas
não há nada aí que
justifique o repouso... A
poesia de Baudelaire é ela
própria ultrapassada: a
contradição de uma recusa
do Bem e da criação de uma
obra durável empenha a sua
poesia numa via de rápida
decomposição."

a mais densa entre as várias interpreta-
ções que se agrupam neste volume. Aqui
o fundador da Accphalc propõe um diá-
logo filosófico com aquele que o acusou,
cm 19-13. de ser "uma novo místico":
Jean-Paul Sartre. Revendo os princípios
que orientam Saint-Genet. comédien et
martyr, obra em que Sartre faz uma
apaixonada defesa de Genet, Bataille vai
criticá-lo a partir de um de seus motos
perpétuos: a literatura deve declarar-se
culpada, defendê-la seria redimi-la de
seu profundo compromisso com o Mal. e
assim, confiscar sua soberania.

A essa soberania do Mal a que se devo-
tou profundamente. Bataille rende sua
derradeira homenagem, reverenciando
os autores que tiveram a ousadia de con-
cebê-la. Mas. orno observa Rafael Conto
no prefácio à edição espanhola do livro
(Taurus. 1981). "frente às grandes figuras
interpretadas, este livro é antes de mais
nada uma interpretação".

Trata-se. pois. de reconhecer nele a
voz do magistral intérprete, e sobretudo
a do filósofo, que deixa entrever, nestas
belas páginas, os segredos de um pensa-
mento que propõe a consciénla da verti-
gem. e a razão ilumintsta, a iluminação.
Abrindo esses caminhos. Bataille ofere-
ce ao leitor a possibilidade de comparti-
lhar os mistérios de sua confraria e con-
vida o leitor a ser. como ele. um
"aprendiz de feiticeiro".

tuana Rob»rt Uorars ê ptefossora do Dapartamamo
da Jornalismo da Ponutícia Ontoaraidada CatoKa da
SSo Paulo Pós-graduada am Fttoaotm pmiê USP. po-
blicou em 1934. pala Edaora 8f8J.»»ns» O quo *
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A união
da morte
com o sexo

\i ilson Còutinho

O primeiro livro de Georges
Bataille. um tímido ex-
seminarista e biblioteca-

rio nascido em 10 de setembro de 189?
em Puy-de-Dõme. na França, e fale-
cido em Paris em 9 de julho de 1962.
foi uma pequena obra de poucas pá-
grinas chamada História do olho. A
narrativa segue a tradição das obras
libertinas de Sade. mas Bataille não
a recheou com digressões filosóficas,
caras ao Marquês, para checar o Ilu-
minismo. Bataille foi brutal, cru. e
seu alicerce é o do cimento psicana-
lítico. É Freud em vez das Luzes. Foi
publicada em 1928 e assinada com
pseudônimo. Bataille tinha medo de
ser dedurado como um profanador
da moral estabelecida.

O livro conta com dados pessoais.
O pai sofria de sífilis e ficou cego.
Seus olhos, quando urinava, trans-
formavam-se numa massa de nervos
alvos. Bataille. nesse livro, associa
olhos. ovos. urina e testículos para
contar uma história de libertinos
catalogados no deboche sadiano. Ou-

Mareei Proust

' T

ti c "1%/¦" a's hábil Que o
JlVJL Marques de

Sade. Mareei Proust, ácido
por gozar, deixava ao vicio a
cor odiosa do vicio, a
condenação da virtude. Mas
se ele foi virtuoso não foi
para alcançar o prazer. <» se
alcançou o prazer foi porque
antes quis alcançar a
virtude. Os maus não
conhecem do Mal senão os
benefícios materiais. Se eles
procuram o mal de outro, o
mal finalmente c apenas seu
bem egoísta. Súo saímos do
imbróglio em que o Mui se
disstmula a não ser quando
percebemos a união dos
contrários, que nâo podem
passar um sem o outro... Se
nâo tivéssemos, como teve
Proust, a avidez do Bem, o
Mal nos proporia uma
seqüência de sensações
indiferentes... Em nóscxtste
algo de apaixonado, de
generoso, de sagrado, que
excede as representações da
inteligência: é por causa
desse excesso que somos
humanos."
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tro acontecimento do livro é alheio á
realidade pessoal de Bataille: a mor-
te do toureiro Granero (Hemingway
também a descreveu) em 1922. numa
arena de Sevilha. O chifre do touro
arrancou-lhe um olho. Bataille as-
sistía a (.ourada e integrou a morte
ilo toureiro com a transgressa sexua-
lidade da heroina.

Este primeiro livro é tributário do
surrealismo, principalmente do fil-
me Chien andalou, realizado por
Salvador Dali e Bunuel, em cuja ce-
na inicial um olho é rasgado por uma
navalha. Mas também das leituras
de Sade. de cujos textos o milionário
Maurice Heíne — amigo do escritor

- saiu á procura, dilapidando boa
parte de sua fortuna. Essa obra já
demonstra o que seria o itinerário
literário do autor: uma literatura de
choque, com um estilo desordenado.
Imagens extravagantes de sexuali-
dade.

Enquanto foi vivo. Bataille tinha
apenas um pequeno público de lite-
ratos sofisticados, que o admiravam
— e mesmo o veneravam. Na década
de 60. com a aclimatação da contra-
cultura nos territórios da cultura.
Bataille transformou-se num escrl-
tor dotado de uma aura revoluciona-
ria, um autor seminal de tudo o que
viria, depois, a acontecer. Foi nessa
época que o grupo de escritores as-
soclados á revista francesa Tel quel
blfurcou a literatura, com o exagero
típico dos vanguardelroa, em dois li-
mitos: James Joyce e o modesto bi-
bllotecário, cuja proeza na sua pro-
fissão foi, além de escrever
eruditamente sobre numísmática.
ser o guardião das Teses sobre a Ms-
tôria. de Walter Benjamim, entre-
«rues a ele por causa do nazismo.

É. talvez, exagero a comparaváo
literária com Joyce. um autor infi-
nitamente superior. Alias, o surrea-
lista André Breton (com quem Ba-
taille brígarai previu, no final de sua
vida. quo o escritor poderia forjar
um mito novo. É curioso que tempos
depois o filósofo alemão Jtirgen Ha-
bermas viesse a considerá-lo. junto
de Michel Foucault, como um jovem
conservador e. praticamente, pai es-
piritual do pós-modernismo cultu-
ral. no que esto tem de negação da
História, descrença no sentido e cul-
tivo da paixão esteticísta. É de Fou-
cault a expressão, que poderia ser
dita por Bataille e que já tinha sido
expressa por Nietzsche: "Por que o
homem nâo pode ser considerado
uma obra de arte ?" Isto dá o tom do
esteticismo pós-modernista.

Para completar o seu sucesso na
década de 60. Bataille saiu das edito-
ras pequenas para a poderosa Galli-
mard, que tratou de lançar em gros-
sos volumes as suas obras
completas. Uma das mais importan-
tes — A experiência interior —. um
mergulho numa espécie de misticis-
mo laíco. náo foi traduzida para
o português — e provavelmente não
será. Interessa aos batailleanos fa-
náticos, estudiosos de Nietzsche ou
dos êxtases místicos. Náo há eonas
de erotismo explícito como em á/u-
dame Eduardo. O morto, O acul do
céu. outros "romances"do escritor.

É difícil classificar o projeto ba-

Jean Genet

f—r_*___l_B_4"**_"*""** ti_-
JÊk^êLa ____-

6 6 **¦- ean Genet se
?tJ propôs á pesquisa

do Mal como outros se
propõem à do Bem. Eis ai
uma experiência cujo
absurdo ê patente à primeira
cisto. Sartre destacou bem:
nós buscamos o Mal na
medida em que o tomamos
pelo Bem. Semelhante
pesquisa fatalmente é
alucinada ou transforma-se
em farsa... A dignidade de
Jean Genet éa reivindicação
do Mal. Ele não poderia
dizer, portanto, com a
colérica simplicidade de
Sarte: 'nossa abjeta
sociedade'. Para ele a
sociedade não è abjeta. Para
Genet não è a sociedade que'è um saco cheio de
excrementos'. É ele mesmo
que é abjeto. Genet quer a
objeção, mesmo que ela só
traga sofrimento; ele a quer
por si mesma, por uma
propensão vertiginosa, na
qual se perde tão
inteiramente quatito o
místico no êxtase."
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tailleano. Ele não é um romancista,
um filósofo, um ensaísta, nem eco-
nomista, embora escrevesse um li-
vro de economia. .4 parte maldita.
onde trata do conceito de desperdi-
cio, e fosse autor, muito influencia-
do pelo Hegel. ensinado por Jean
Hippolite e Alexandre Kojève. de um
livro chamado O eroüsmo.Sem per-
tencer a uma tradição, é grande a
dificuldade de situá-lo em algum lu-
gar mais ou menos sólido. Dai a
constante impossibilidade de
apreender o que foi o seu projeto,
aparentemente óbvio em Mareei
Proust e praticamente explicito em
Joyce. Os seus críticos mais radicais
apenas o consideram como um ven-
triloquo loquaz da transgressão, um
autor fascinado pela sujeira do mun-
do. o que é submetè-lo a um esparti-
lho por demais estreito.

Há certa razão em Habermas na
critica ao esteticismo vitalista de
Bataille. O seu projeto, que não se
identifica com a arte pela arte do
século passado, ancora-se no ato de
escrever como uma tábua de salva-
ção. o que pode ser comparado com o
de Kafka. *'Se eu não escrever, en-
louqueço — diz numa das páginas de
seu mais belo livro Experiência inte-
rior. "Não sou filósofo — dizia — mas
um santo, talvez um louco."'

O fato é que o projeto de Bataille
se assemelha a uma quimera insen-
satã. De um lado. daria à razão e à
ciência toda a autoridade inquestio-
nável da verdade; e de outro, era a
favor de uma peregrinação à intimi-
dade do sujeito, onde o sagrado, o
sacrifício entre os povos primitivos,
o horror, o erotismo e a poesia lan-
cavam o homem em direção a cami-
nhos obscuros, que não poderiam ser
revelados pela objetividade da ciên-
cia.

Em a Literatura e o mal, Bataille
caracterizava a literatura como uma
espécie de retorno do escritor à me-
noridade. isto é. ela é uma atividade
que rompe com a rotina do mundo
adulto e sério e. por isto mesmo, ela
é transgressiva. Em O erotismo, esse
é visto como a "aprovação da vida
até na morte."O pensamento de Ba-
taille vive à procura de um abismo,
ou no que ele chamava de Impossi-
vel. Hippolite e Kojève compreende-
ram, com razão, que a resposta de
Bataille para os problemas do mun-
do não era o discurso da argumenta-
ção. mas que findaria numa contra-
dição baseada num silêncio que
procurava se exprimir. O Impossível,
cujo erotismo é uma das formas des-
se indizivel. transforma-se em lite-
ratura, em palavras que mal conse-
guem explicá-lo.

É uma tarefa complexa, que Sa-
muel Beckett levou ao extremo. A
possibilidade do sujeito indagar-se
além das normas foi o que permitiu a
Michel Foucault. na sua lição inau-
gural no Collège de France. em 1970.
considerar Bataille. juntamente
com Artaud e Nietzsche. como um
signo contrariando a "vontade de
verdade" e sua máquina de exclusão.
Foi um desses belos elogios a um
escritor desprovido de grande públi-
co, porém capaz de se interrogar in-
cessantemente sobre os mistérios da
existência.

9

Franz Kafka

6 6 rr afka fez a
-»¦-¦-- escolha entre os

escândalos — pueris,
discretos — do capricho, do
humor soberano, que não
considerando nada, não
subordina nada a uma
felicidade prometida. Ele
escolheu porque
experimentou. Se não soube
evitar de se perder nas
malhas de um trabalho
ingrato, soube assegurar ao
menos a conduta consciente.
Ele optou pelo capricho
incoercivel de seus heróis,
pelas suas infantilidades,
sua ansiosa indifrença, sua
escandalosa conduta e a
evidente mentira de sua
atitude. Numa palavra, ele
quis que a existência de um
mundo sem razão, cujos
sentidos não se ordenam,
continuasse a existência
soberana, a existência
possível somente na medida
em que desafia a morte. Por
isso ele se inclina diante de
uma autoridade que o nega;
ele se inclina amando-a,
sofrendo-a e opondo a ela o
silêncio do amor e da
morte."
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BEST-SELLER

A 'glasnost' por um fio
Frederick Forsyth confirnia seu talento para
tramas em que realidade e ficção podem ocupar territórios contíguos
¦ O negociador, de Frederick Forsyth. Tradução de
Aulyde Soares Rodrigues. Record. 396 p. XcsS 77,90.

Tom Lauehicood

F orsyth volta a atacar. E com artilharia
pesada, a mesma que usou para conce-
ber seu melhor romance, uma das mais

bem arquitetadas e mais populares histórias de
ação da moderna literatura do Ocidente: O dia
do Chacal, que narra as tentativas do crime
organizado em escala internacional para liqui-
dar o ex-presidente francês Charles De Gaulle. O
livro é tão bom e fez tanto sucesso que o editor
-nunca hesitou em utilizá-lo como uma espécie de
luminoso na capa dos romances que Forsyth
escreveria mais tarde, como aliás acontece com
este O negociador. Aqui
a história começa no fu-
turo e nele vai pene-
trando. Mas um futuro
bem próximo, o que
amedronta o leitor de
hoje e o faz pensar que
tudo esteja prestes a
acontecer. Como se uma
agulha lhe rondasse a

• veia de um dos antebra-
ços ou um cego pene-
trasse numa casa desço-
nhecida e atulhada de
finíssimos cristais.

Desta vez Forsyth in-
ventou uma bossa que,

.infalível no mundo do
cinema e da tevê, na li-
teratura é pelo menos
pouco usual. Não me
lembro de ter visto elen-
co de personagens nos
.livros de ficção que já
passaram sob meus
olhos. Aqui ele aparece
reunido por nacionali-
dades - americanos, rus-
sos, europeus... - e apre-
senta nomes
extraordinários: Mik-
hail Gorbachov, secre-
tário-geral do PCUS, e
Margaret Thatcher, primeira-ministra da Ingla-
terra, para dar só dois exemplos. Apesar da força
de sua imaginação, Forsyth não pôde introduzir

^o republicano George Bush nessa invulgar gale-
ria de personalidades. Afinal o presidente norte-
americano nem de longe sustenta o perfil políti-
co que o nosso mestre idealizou para John Cor-
mack. democrata convicto, ultraprogressista e
decidido a assinar com a refrigerada União So-
viética de Gorbachov um tratado de desarma-
mento de longo alcance. Como Gorbachov. Cor-
mack vislumbra com esse gesto - levado a cabo
em Nantucket, pequena ilha do litoral da Nova
Inglaterra - garantir um futuro de paz para a
humanidade e desviar para o campo das pesqui-
sas energéticas as gordas somas que se queimam
na fabricação de sofisticadas armas de guerra.

- Mas é evidente que um gesto assim tão largo
jamais deixaria de produzir uma contrapartida
gualmente grandiloqüente. O embrião do con-
ragolpe pôs-se a crescer tão logo a ideologia da
íão-beligerância começou a ganhar corpo. En-

quanto Cormack e Gorbachov se abraçavam na
bucólica Nantucket e produziam uma imagem
que as cámeras de tevê revelariam a milhões de
emocionados telespectadores, o ultraconserva-
dor texano e magnata do petróleo Cyrus Miller
esboçava um riso cinico em seu escritório, no
último andar de um suntuoso edifício no centro
de Houston. Disposto a ir àa últimas conseqüên-
cias para enterrar os sonhos de Cormack e ex-
pandir seu império para muito além das frontei-
ras dos EUA, Miller associa-se a políticos
reacionários, capitalistas sem nenhum escrúpu-
Io e mercenários de baixíssimo calào, para arqui-
tetar o diabólico plano Álamo. O armador Mel-
ville Scanlon é seu braço direito e o renegado
Irving Moss o seu melhor marionete. A trama é
mirabolante e inclui fantasias com que muitos
devem sonhar mas que só poucos se atreveriam a

levar adiante: a supressão da dinastia real saudi-
ta e o controle de Riyad e dos campos de petróleo
de Hasa. Estaria decretado assim o fim do mono-
pólio petrolífero! Tão incrível projeto saiu da
cabeça do consultor de segurança Robert Easter-
house, especialista em Arábia Saudita, e se daria
a partir da ação do grupo do Santo Terror lidera-
do por um imã que devota ao rei e a sua família o
mais patológico dos ódios. A Casa de Saud domi-
nada pelo poder xiita seria um feito inaceitável,
e de Omã, passando pelos Emirados, até o Ku-
wait. Síria, Iraque, Jordânia, Líbano, Egito e
Israel, se ouviriam pedidos de intervenção ame-
ricana para salvá-los do Santo Terror.

E mais ainda: para desestabilizar Cormack,
criando-lhe estorvos os mais cruéis, o Álamo
articula o seqüestro do único filho do presidente,
o jovem Simon Cormack, durante sua viagem de
estudos ao Balliol College, em Oxford, Inglater-
ra, desencadeando a mais espetacular mobiliza-
ção da comunidade de informação ocidental:
Scotland Yard. Cia, FBI. Mas a manobra foi

excessivamente bem trabalhada para ser resolvi-
da por seres humanos normais. Era preciso que
Ele chegasse para decidir. Qulnn, o negociador -
veterano do Vietnã, vários vezes bem-sucedldo
mediador na libertação de reféns em poder de
organizações extremistas -, que deixa suas plan-
tações de uva no interior da Espanha para descer
aos infernos e punir os rufiões.

Do outro lado da cortina, membros de PC
soviético descontentes com os ventos democratí-
cos do governo Gorbachov preparavam uma
bomba para torpedear os planos de seu nem tão
gentil camarada. As lideranças desapontadas
com a retirada de Cabul têm sede de expansão e
para isso precisam de armas. O petróleo também
é um problema (extrair óleo na Sibéria e no
Ártico dá trabalho e requer somas enormes), e a
conquista do fogoso Ira poderia ser uma belissi-

ma solução.
Vejam em quanta en-

rascada meu velho aml-
go Frederick procura
meter seus leitores, da-
qui, dali e de muito
além, pois seus livros
chegam até a Polínésia,
passando pela África e a
Ásia. Seus personagens
falam centcmus de lin-
guas e obedecem a leis
sintáticas que em ai-
guns casos eu reputaria
obscenas. Juntos, seus
livros já venderam en-
tre 40 e 50 milhões de
exemplares.

HA pouco, em comen-
tárío sobre o último 11-
vro de Robert Ludlum.
A agenda Icarus. disse
que com a era Gorba-
chov a exploração do
confronto Leste-Oeste
havia perdido a graça
nas narrativas de intri-
ga internacional. Com
sua habilidade, no en-
tanto. Forsyth achou
um jeito de relnjetar sal
na Já bem-lavada e com-
balida carne seca. A lu-

ta já não se trava entre as nações, inflamadas
pelo binômio ideológico comunismo-capítallsmo
que antes as separava, mas no seu próprio inte-
rior. A roupa suja hoje se lava na própria casa,
em tanques de guerra, com água pesada.

Dizem que, talvez em conseqüência de seu
sangue de repórter de guerra, Frederick Forsyth
escreve sem lirismo, que suas histórias se res-
sentem da ausência de poesia. Acho absoluta-
mente desprezíveis comentários desse jaez. Se às
suas histórias faltam essas virtudes, elas sobram
em sua personalidade de homem de letras. Quan-
to mais Frederick vende seus livros, tanto mais
ele sua a camisa para superar-se, atribuindo
grandeza a um gênero que nunca passou de primo
pobre aos olhos dos que vêem literatura como
algo que mora longe do prazer. Forsyth arma
textos de ficção com a audácia dos mais audaclo-
sos, e por isso também merece as alturas.

Tom í.riufj.l.vootí * autor Oo romance Operação Caimân, lançado
recentemente pela Eaitora Obietiva
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HISTÓRIA

Um século de incertezas
A trajetória da República brasileira
em uma crônica que por vezes se abre às in

0 Ccim htatôna ria Kepubhc*.
iit- Lincoln de Abreu l'ena.
\ io Fronteira. 1») p. SCsS 132.00

II, In Mnriti Mnttn^ f/«- ( 
'.listra

am. s vésperas do centenário da
irjk .He publica

brasileli ; apóa trinta anos de forçada
a*».-:sr¦¦':. * • icolherá pelo voto direto
uni n ivo pre*l lente, Lincoln de Abreu
Pena. com base em sua experiência no
tnatíU-terio superior, publica Uma his-
tona da República. Trabalho de sinte-
se. dirigido a um publico cAo especiall-
züdo. guarda o sabor da crônica
política, sem contudo deixar de ensaiar
alKuna elementos interpretatlvos e. so-
bretudo. de instigar a reflexão.

O esforço para entender o êxito das
elites brasileiras em manter as cama-
daa populares afastadas dos processos
políticos declsOrlos. a partir da análise
dos processos de constituição e atuação
dos atores políticos e das forças sociais
organlMdaa da sociedade, norteia os
critérios de seleção e construção da
narrativa Se, por um lado. o compro-
mlseo com a crônica faz. por veies, com
que esta perspectiva submerja no ema-
ranhado dos fatos, por outro permite.
em diverso» momentos, recuperar o le-
que de opções historicamente dlsponl-
vels, redimensionando pertinente e
oportunamente o papel das ações e es-
tratêgias políticas na nossa história re-
cento.

A tessitura do texto se inicia identl-
ficando as origens da república no pais
ao ideário de quase todos os mcvimen-
tos de contestação da ordem política e
social no Brasil do século 19. Conferem-
se. assim, grandeza e tradição ao ideal

republicano, aproximado à noção de so-
beranía popular, A hegemonia olisjir-
quica estabelecida, náo sem percalços,
após o 15 de novembro, teria, de certa
forma, frustrado na origem esta aspira-
çáo inicial.

Pessoalmente, faço uma leitura um
pouco mais pessimista da aurora repu-
blícana. Mesmo os grupos republicanos
históricos ou radicais, em suas confu-
sas formulações, a par de suas relações
com as corporações militares e as ca-
madas médias urbanas, apresentavam
um viés Indiscutivelmente elitista e
autoritário. A cidadania, entendida em
seu estado clássico, náo empolgava as
grandes maiorias das populações urba-
nas ou rurais, que nem por isso se tor-
navam passivas frente ao processo his-
tôrico do período, como demonstram os
episódios da Revolta da Vacina no Rio

de Janeiro e os sur-
tos milenarlstas de
Canudos e do Con-
testado.

A República tco-
mo a Monarquia)
nasceu sob o signo
da exclusão. A ar-
gumentaçáo e a es-
trutura dos capitu-
los iniciais do livro
convergem, de
qualquer modo. pa-
ra evidenciar este
fato. Nesta perspec-
tis-a. a emergência
de um movimento
organizado dos tra-
balhadores urhanos
vem analisada em
capitulo à parte,
cm evidente des-
compasso com os
processos que ti-
nham na arena po-
litica legal seu lu-
gar privilegiado.

Ê sobre esta are-
na politica — e os
grupos de pressáo e
movimentos so-
ciais organizados
que sobre ela atua-
ram — que o autor
vai concentrar a
sua análise. Os
muitos ausentes
desta História da

República (ou pelo menos de grande
parte dela) náo se encontravam fora
da História, mas apresentavam-se. in-
dubltavelmente. longe de cidadania.

O livro analisa, assim, a progressiva
entrada em cena de novos atores politl-
cos e o processo de reorganização do
Estado, a partir da ruptura de 1930. e o
processo de organização das novas for-
ças políticas e sociais desde cs anos 20.
Evitando as polêmicas teóricas, o autor
procura o equilíbrio entre a interpreta-
çáo e a crônica, realizando uma sintese
original do processo político do perio-
do. firmemente embasado na contribui-
çáo de diversos especialistas, as quais
dá acesso aos leitores na bibliografia
final.

Cada capítulo se abre com a trans-
criçâo de um documento de época, que
ilustra a narrativa a seguir: isolada-
mente esses textos guardam, na maio-
ria dos casos, força considerável. O Ato
Institucional n" 5, por exemplo, ainda é,
por sl só. um dos testemunhos mais

terpretações
eloqüentes do autoritarismo no regime
militar.

Na medida em que a narrativa vai
ganhando contemporaneidade. cresce
também o fascínio da crônica. As latas
e incertezas políticas do Estado Novo,
da experiência democrática que lhe su-
cedeu, dos anos de autoritarismo mili-
tar sáo revividas de modo a despertar
emoção. O governo Joào Goulart, o gol-
pe de 1964. as divergências entre os gru-
pos militares, a resistência armada ao
regime, a institucionalização da tortu-
ra. o bípartidarismo, a abertura politi-
ca. a mobilização popular pela anistia e
pelas diretas já, a -Nova República",
emprestam força e especial interesse à
análise empreendida no último capitu-
lo.

No Brasil de hoje. que discute de
maneira renovada o exercício da cida-

dania, há toda uma geração, a qual per-
tenço. que passou a maior parte de sua
infância e adolescência sem ouvir falar
de politica. Mesmo nos cursos universi-
tários de História, até bem poucos
anos. a História terminava inexorável-
mente em 1930. Na minha experiência
de sala de aula. especialmente com tur-
mas de outros cursos de graduação, te-
nho convivido com uma demanda quase
dramática por informações sobre a his-
tórla política recente do Pais. Uma his-
tória da República, ao romper com a
prática, táo comum ao meio acadèmi-
co. de escrever apenas para seus pares,
vem. em boa hora. preencher este va-
zio.
Heoe Liana Mattos de Castro 6 professora de
História do Brasil na UFF e taz doutorado err.
História Moderna e Contemporânea na mesma

Universidade.
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Dos 10 livros de ficção
mais vendidos da lista de VEJA,

8 são da Record!
E o l2 da lista de não-ficção

também é da Record!

ru
RECORD

€DITORt\ R€CORD
A editora onde os grandes livros

se tornam bestsellers
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EM BUSCA DO EU — Shirley MacLaine
OS GUERREIROS DOS NEGÓCIOS - Douglas K. Ramsey
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Diário de Berè, Luiz Cláudio
Cardoso. Estaçáo Liberdade, 156
p., NCzS 52,00. Esposa de um desa-
parecido nas prisões do regime
militar, Berenice confia ao seu
diário as angústias sobre o que
fazer para recompor a vida fami-
liar despedaçada. Terceiro ro-
mance do autor, prêmio Coelho
Neto da Academia Brasileira de
Letras, 1988.

Raízes do pantanal. Augusto
Qésar Proenca. Itatiaia, 82 p.,
NCzS 25,00. Após ter sua casa sub-
mergida pela cheia, família de
agricultores sobrevive precária-
mente numa pequena ilha em
meio ao mar de água doce do pan-
tanal mato-grossense. Prêmio
Brasília de Ficção 1955.

Contos frios, Virgílio Pifiera,
trad. Teresa Cristófani Barreto.
Iluminuras, 200 p., NCzS 94,60.
Contos de um dos mais talento-
sos entre os escritores cubanos
que se agruparam em torno de
Lezama Lima. no período pré-Fi-
dtel. Suas histórias são originais e
conduzem sutilmente para finais
absurdos. Amigo de Borges, Pifie-
ra morreu em 1979.

O médico espanhol, Matt Co-
hen, trad. Paula M. Rosas. Ima-
go, 380 p., NCzS 86,00. Avram Ha-
levi, judeu de Toledo, depois de
escapar de um massacre dedica-
se à medicina e, apesar de perse-
guido pela Inquisição, percorre a
Europa tratando das vitimas da
peste negra no século 14.

Uma agulha para o Diabo,
E_th Rendell, trad. Leila Souza
Mendes. L&PM, 182 p., NCzS 68,00.
Dez contos e uma novela curta
assinados por uma das mais con-
sagradas autoras de histórias de-
tetivescas da atualidade. Onze
motivos para matar e onze ma-
neiras de fazê-lo, em geral com
requintes de crueldade.

Codinome: Grifo, Arnold Kra-
mish, trad. Gunter Altman. Re-
cord, 314 p. NCzS 63.90. História
verídica de um editor de livros
científicos em Berlim que, por
detestar o nazismo, passou ao
serviço secreto britânico, duran-
te a II Guerra Mundial, preciosa
documentação sobre as pesquisas
alemãs destinadas à fabricação
de mísseis e à produção de armas
atômicas.

Preleções sobre a essência da
religião, Ludwig Feuerbach,
trad. José S. Brandão. Papirus,
296 p.. NCzS 78,00. Pensador pro-
testante do século 19, Feuerbach
elaborou nestas célebres prele
ções os contornos de uma psicolo-
gia a partir dos sonhos e símbolos
_t- cristandade, o que fez dele, em
certa medida, um precursor da
psicanálise.

Lições sobre os sete conceitos
cruciais da psicanálise, Juan Da-
vid Nasio, trad. Vera Ribeiro.
Jorge Zahar, 172 p., NCzS 75,00.

QUE. ELES LÊEM
Alfredo Machado
Rio, diretor da Editora Record:

¦ A saga do cavalo
indomado, de Maria Alice
Barroso, que acaba de ganhar
o Prêmio Jabuti. É ficção
construída a partir do mais
desvairado realismo
fantástico, sobre o Estado do
Rio, tema preferido da
autora.

Beatriz Segall
São Paulo, atriz:
¦ Estou redescobrindo
antigos romances franceses,
que li no original. Entre eles,
Jack. de Anatole France,
narrado de forma tão ingênua
que chega a parecer irônico; e
Renée. de Chateaubriand,
quase uma paródia da vida
do escritor.

Bernardo Horta
Rio, diretor teatral:
¦ Releio a obra de Clarice
Lispector, que nos remete a
planos da realidade só
perceptíveis por alguém
ultra-sensível como ela: e o
Bhagavad Gita. registro da
história espiritual da
humanidade sem o peso da
moral e da punição, comum
em outros livros sagrados.
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QUE RECOMENDAM
Antônio Bivax
São Paulo, escritor:
¦ Recomendo romances de
autoras inglesas de hoje. es-
pecialmente Hotel do lago. de
Anita Brookner. e A malig-
na, de Say Weldon - humor
cruel sobre uma mulher de
1.90m que perde o marido para
uma escritorazinha de best
sellers.

Rachel Soihet
Rio, historiadora:
¦ A cultura popular na Ida-
de Média e no Renascimento.
de Mikhail Bakhtin. onde a
História nos é apresentada de
forma prazerosa, graças a
uma abordagem centrada na
irreverência popular, capaz
de ridicularizar suas próprias
mazelas.

Paulo César Saraceni
Rio, cineasta:
¦ A doce canção de Caeta-
na, de Nélida Pinon. Sob a
ditadura de Mediei, um grupo
de teatro mambembe penetra
no interior de Minas para fu-
gir da televisão. É uma bela
defesa da arte. Recomendo
também a poesia de Marcos
Konder Reis.
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0 r.ctirra! em «eu Ubirinio. Gabriel Canta MarquaLRecord, 286 p O
romancista colombiano acompanha os últimos dia» de Bolívar, o Hber-
tador da América Hispânica.

2 O pêndulo dV Kourault. Umberto Eco. Record. 624 p Historia de uma
conspiração mundta! que te entende do século 14 ate hoje, envolvendo
ocultistai_e todas as cores. ' 11

3 Boca do Inferno. Ana Miranda. Companhia daa Letnta.536 p. Romance
ambientado no século 17. tendo como herói o poeta barroco Gregório de
Mattos. l

4 Memórias de Aldenham Houae. Antônio Callado. Nova Fronteira, 306 p. O
romancista trata a ficção policial como um espelho do poder. o

5
npén
311 ti'político dos Et'A. quando o pai» preparava-se para se tornar a maior

potência deste século

6 A valsa doa adeuv-.. Milan Kundera. Nova Fronteira. 224 p O escritor
tcheco mostra em ritmo de valsa as varia» faces da verdade.

1 .

O

7
O netoclad.ie. Frtiierick Forsyht Record, 385 p. Tcxano. mairnau do
petróleo e fanático religioso, rvúr.c ultraconservadore» para desestaMll-
zar acordo pacifico EUA-URSS. O O

8 JJe rabeca para baiso, Fernando Sabino Record. 330 p. O romancista e
cronista recorda com muito humor aa suas numerosa- aventuras de
viateem. '

9 A còmfcHa humana. Honore de Babae. Qlobo, 6S0 p Retdlçfto do primeiro
volume daa Cenas da i-iíí_ privada. Incluindo um estudo de Paulo Renal
sobre a vida do romancista francês. B 12

. f. Vastas emuçflea e pensamenum imperfeitos.
III r.hia das Letras. 288 p. Aventuras de
IV manuscrito de Babel.

José Rubem Fonseca Comp*-
im cineasta a procura de ura

IO •10
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1 Freud uma vida para o no««o urnpn, Peti-r Gay Companhia d.u> Letra*. ~Í2

p. O historia dor e pelcanaüsta faz da vida de Freud urn manancial (te
reflexões para oa dias atuais. l

2 A«—n»io e queda das trandr-» potrnrtas. Pau! Kenneily. Carnpus. 67S p. O
autor sufrere semelhanças entre a «ituacAo doe países lideres de hoje e o
Inicio do declínio dos Império» píis-1500

21

l-l

3 196H: o ano que nio terminou. ?,uerür Ventura. Nova Fronteira. 316 p
Crônica histórica de uma geracio que tez de 68 um ano realmrnte digno
de ser lembrado. 3 53

4
O joro da direita n» Nova Republua. Rene Dreiífus Voz**, _H p Partindo
de matérias publicadas na imprensa, o cientista político estuda o
movimento da direita em torno do poder. A

5 n-n., de Mi»~-ou. Walter Benjamín. Companhia das Letras. lfifl p O
filósofo alemão capta o dinamismo da sociedade soviética jKtV-Sttlin.

6 Tudo a declarar. Armando Falcão. Nova Fronteira. 43S p O ex-ministro da
Justiça relata episódios inéditos dos bastidores da política braalleira
nos Últimos 40 anos O O

7
O» deacobridocea. Daniel J Hoorstln Civilizaria Brasileira. 646 p lUsto-
riador norte-americano descreve a aventura do homem para domlr-ar a
natureza e alcançar o conhecimento do mundo. O IO

8 K»«e mundo e um pandeiro, S-rgto Augusto. Companhia das Letras, 382 p.
Critico de cinema estuda com seriedade e leveza a história d» comédia
cinematográfica brasileira. '

9 Uma breve história d» u-mpo. Stcpben Hawking. RoccO. 230 p Considerado
Bucessor de Elnstein, o autor faz. para leiffOa, um balanço daa teorias do
universo. * O as

10 A burrice do demônio. Hélio PeUeirrtno. Rocco, 220 p Livro púatumo.
reunindo 54 artigos do pnicanalisla. publicados no JB. «obre variado»
temas humanos. 9 43

Fontes: Livrarias Arvumento. Bookmake.-i. Daxlbao Centro. Dazihao Ipanema. Eu & Voe*. Pa.!.»*-
gem. Ponto de Encontro, Rlomarket. Saraiva, SicUlano, Taurus. Tempo* Moderno», Timbre, UaliS-
vros e Xanam.

BOOKMAKERS
UMA LIVRARIA COM IDÉIAS

2* à 5* de 10:00 às 22:00
6* e Sábado de 10:00 às 24:00

Rua Marquês de Sflo Vicente. 7-Balxo Gávea-Tel:239-2445

Livro de natureza essenoialmen-
te didática, em que conceitos co-
mo sublimaçâo e narcisismo sáo
explicados à luz dos escritos de
Freud e Lacan, de quem o autor
foi discípulo e depois colabora-
dor
D Infinito em todas as direções,
Freeman Dyson, trad. Fernando
S. Vugman. Best Seller, 324 p.,
NCzS 83,00. Ciclo de conferências
de um destacado cientista inglês
(professor de Física avançada em
Princeton, EUA) sobre o apareci-

mento da vida no universo, pro-
gramas de pesquisa espacial, uso
da energia nuclear e guerra nas
estrelas.
¦ Negociação e conflito, João
José Reis e Eduardo Silva. Com-
panhía das Letras, 152 p., NCzS
75,00. A resistência do escravo
brasileiro abordada de um ângulo
novo: o de que entre os extre-
mos de passividade e agreststvida-
de a ele atríbuidas pelos historia-
dores, havia uma posição
intermediária, que comportava o

compromisso e levava á conquis-
ta do um espaço próprio, ate-
nuador da adversidade.
¦ Um dia no céu, Eliana Iglé-
sias. Crisol. 58 p.. NCzS 15,00. Con-
to infantil. Pedrinho viaja para o
cêu no dorso de uma águia. A
prova de sua aventura é um pou-
co de pó estelar que ele guarda
no bolso. Pouco lhe Importa, po-
rém. que os outros acreditem ne-
le. Importa-lhe a própria felicl-
dade alcançada.

¦ A garota Amdlia. Paulo Coe-
lho Neto. Melhoramentos, 56 p .
NCzS 19.57, Livro para o publico
Juvenil, da série Folclore e Edu-
cação. A narrativa do romancista
brasileiro parte de um conto po-
pular por ele recolhido no li-
toral equatoriano, O tema do
conto é o ciúme, que transforma
em vitima a jovem Amália. mo-
radora do misterioso e fantástico
casebre onde certa noite se hoa-

peda um solitário viajante.
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alão mostra avanço tecnológico
Fotos do J C. Brasil
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C.nrlOS Soa:
D. S».i Paualaa

? 
Vieram do setor dc caminhões e ôni-
bus as principais novidades do VI

Salão Nacional de Transporte — Brasil
TranspoW —, que termina amanhã no
Palácio dc Exposição do Parque Anhembi.
em São Paulo. Nos automóveis foram
apresentados apenas avanços tecnológi-
cos, como a inieçào eletrônica — suhstitu-
ti do earburador —. que passa a equipar
também as scrsôcs dc luxo do Santana c
do Mon/a Classic

No setor, a exceção foi a petua Ipanc-
ma, derivada do Kadett, da General Mo-
tor. do Brasil. Na área de comerciais, a
Mcardcs-Betu mostrou novo caminhão,
a Volkswagen c a lord, sua cibine leito c
novos veículos c a Saab-Scania, com a
Thamco, o primam ônibus rodoviário dc
dois amlares do pais, que imprcsiona pelo
acabamento c o luso interno, com capaci-
dade para 76 passageiroi sentidos

Mais Saláo nas pág-ii-u 3 e 6
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So Salão, o amplo estande ocupado pelos modelos da linha 1990 da Fiat divide espaço com o arrojo do carro futurista Hoffstetcr, equipado com motor turbo
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I M Rua do Senado'329 (Esci-Av- Mem de Sá)

a m Tels.: 224-2000 - 232-5744 e 252-4825

Seu 
carro usado como

entrada com a melhor
avaliação do mercado.
Aceitamos cartas de crédito de
todos os consórcios. Veia nos classificados as melhores ofertas da Cipan em carros usados.
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Força e
potência

Força do motor 1.8
conquista Ana Moser

Ricardo Fonseca
D» Sêo Paulo

Ana 

Moscr, a super atacante da seleção
brasileira de vôlei c da Sadia, já elegeu
seu super-carro: a Parati GLS 1.8, que

considera "simplesmente o melhor carro do Bra-
sil". Com 21 anos, Im85 e físico privilegiado que
a coloca sempre como a atleta de melhor condi-
cionamento cm todas equipes de que participa,
esta bonita catarinense de Blumenau fez a opçáo
por achar que a perua Parati tem características
semelhantes a suas — versatilidade, força c de-
sempenho acima da média.

— Sempre achei que a Parati era o melhor
carro, mas só opto por ela depois que lançaram
a versão 1.8, pois os motores 16 eram muito
fracos para carro tão grande — explica Ana
Moser, que esperou três meses na fila e pagou
10% de âg^o para conseguir o modelo numa
concessionária de Santos. "Eu 

queria mesmo um
carro vermelho. Mas. como o vermelho da
Volkswagcm não me agrada, estou feliz com este
mde".

Gasolina — A campeã paulista, brasileira e
lul-amcncana de vôlei nào se importou com a
cor, mas exigiu ter um carro a gasolina. 

"Não
confio na política do governo para o álcool e
temo ficar sem combustível para abastecer, co-
too tem acontecido em algumas cidades", justifí-
ca. Ana Moser acredita também que o carro a
álcool tem desgaste maior e exige mais cuidados
de manutenção, tarefa para a qual ela não dis-
põe de tempo nem de paciência.

A jogadora aprendeu a dirigir com 15 anos,
usando um Dodgc dos pais, quase destruído
numa batida em que ela reconhece ter sido
culpada. Os carros que vieram a seguir não
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Liderança ameaçada •
GM se aproxima da Volks nas vendas

Ford I | Fiat
21,90%| |10,27°/c

GM l_Y X /^^V\\
27,59% pp \^___________===!

Mercedes Bens
3,73%

Outros
1,76%

Volks
34,75%

Na 

corrida r>or participação ca-
da vez maior do mercado do-
mestiço, a General Motors

encostou novamente na Volkswagen,
muior vendedora de vciculos de pas-
sageiros c de uso misto. Este segmen-
to representa 71,74% das vendas da
indústria automobilística. Enquanto
a Volkswagen vendeu em setembro
17.052 unidades (33,80%), a General
Motors comercializou 16.657
(33.02%) - apenas 395 unidades a
menos do que a concorrente.

A terceira maior montadora do
pais. a Ford. vendeu em setembro
10.742 unidades (21.29%). seguida
pela Fiat, com 5.858 unidades
1111,61%). Ainda nesse segmento a
Gurgel comercializou 130 veículos,
com participação de 0,25%. O resul-
tado nesse segmento foi atípico, com
queda de 16,93% cm relação a agos-
to, causada pelo fornecimento irregu-
lar de autopeças c componentes.

Totais - De janeiro a setembro
deste ano, a Volkswagen conseguiu
vender 164.650 mil unidades, com
participarão de 38,30%. Fm relação a
igual período de 1988, a montadora
registrou crescimento de 6,14%. Fm
igual periodo do ano passado vendera
155 123 unidades (38.64%). A Gene-
ral Motors, que tinha participação de
29.38% em 1988. com 117.769 unida-
des de janeiro a setembro, aumentou

as vendas em 1989 para 130.207 uni-
dades, com crescimento de 10,56%.
Com isso, sua participação aumentou
para 30,29% no total. A Ford teve
crescimento menor, de 2.34%. Sua
participação caiu de 20.77% em I9S8
para 19.86% (85.365 unidades) este
ano. A Fiat teve acanço de 8.39%,
com a participação pulando de
11.24% para 11.38% (48.930 unida-
des vendidas em 1989).

Fm todas as vendas das montado-
ras, desde veículos de passageiros e de
uso misto até comerciais e ônibus, a
Volkswagen leve participação de
32.10% em setembro (22.575 unida-
des), seguida pela General Motors
(19 921 unidades e 28.33%). Ford
(16.602 unidades e 23.61%), Fiat
(7.008 unidades e 9.96%) e Mercedes-
Bcnz (2.612 unidades c 3.71%). As
demais venderam 1.590 unidades,
com participação de 2.29%.

De janeiro a setembro, a Volkswa-
gen vendeu 199.411 unidades
(34,75%). sceuída pela General Mo-
tors. com 158.339 unidades (27,59%).
A Volkswagen sofreu pequena queda
na participação, pois em icual perio-
do de 1988 tinha 35.08%. A Ford
aumentou sua participação de
21.26% para 21.90%, a exemplo da
Fiat, de 10,05% para 10,27%.
(C.P.S.)

GM
30,29%

•Iria elogia a versatilidade da Parati, na cidade e na estrada

Ela desço álcool

tiveram melhor sorte: um Vo)agc ficou muito
danificado num acidente cm Sio Paulo c uma
Parati 16, que lhe despertou paixão por causa
do drtign. acabou atras de um ônibus, numa
distração na estrada. "Corria muito e era um
pouco imprudente", admite Ana Moscr, assegu-
rando que hoje c boa motorista. "As mulheres
demoram mais para aprender, mas depois diri-
gem com muita habilidade e segurança", garan-
le.

A rotina casa-lrcino-casa. a que Ana Moscr
K submete durante 11 meses por ano, só e
quebrada por rápidas escapadas para Porto Be-
Io, no litoral catarinense, onde tem uma casa"Quando morava em Blumenau ia para Porto

Belo todo final de semana, mas agora só consigo
isto cm raros momentos", queixa-se. B nestas
ocasiões, a versatilidade da Parati, que tem bom
desempenho tanto na cidade como cm estrada».
c fundamental. "E um carro rápido, com muito
espaço, que nào me deixa preocupada quando
decido viajar na última hora", elogia.

Prtrço - Se não bastassem tantos argumen-
tos, a paixão de Ana Moscr por sua Parati DK
8466, teria motivo mais forte o preço 

"Uma
semana depois de eu retirar o carro da conces-
sionana. ele já tinha aumentado 50% e, cm
menos de um més. já me ofereceram o dobro do
que paguei Mas não sou vender, pois nào posso
ficar outros três meses sem o carro que amo".

Volks
38,30%

____«._______ T fmm -*

Ford
19,86%

Outros
0,17%

Fiat
11,38%

Várias

ú Torino PLL da Bosch è dotado de funções digitais e funciona ruis faixas¦ OSlc EM

Bosch lança toca-fitas
daptávcl a aualquer automó-
vel nacional, o Torino PLL
da Bosch é a nova opção pa-

r.i o consumidor que pretende ter
um autorádio.toca-fitas funcional,
por preço não muito elevado Vendi-
do na faixa média de NOS 1.500,
nas principais lojas de reposição do
pais, é bem mais barato, por exem-
pio. do que o sistema de som Madri

do mesmo fabricante, cujo preço os-
ala de NOS 6 mil a NCzS 6,500.

O novo produto da Bosch — en-
treguc cm setembro aos revendores e
com as vendas em expansão por to-
do o Brasil — já era sucesso na
Europa, justamente por ler muitos
recursos técnicos sem preço elevado.
O Torino PU. é dotado de funções

Soiehiro Honda
recebe homenagem

O fundador da Honda Motor Company. Soiehiro
Honda, teve seu nome indicado para integrar o Hall of
Fame do setor automobilístico, mantido por uma enti-
dade sem fins lucrativos, com sede cm Midland, no
Michigan, Estados Unidos, que homenageia os pionei-
ros do automobilismo. Já integram a galeria, entre
outros, Henry Ford, que revolucionou a indústria
automobilística, e Walter Chrysler. O mérito de Soi-
chiro Honda foi ter construído, em 30 anos, uma
indústria que está entre as maiores do ranking mun-
dial.

ACELERANDO

digitais e funciona nas faixas OM
(médias) e FM estéreo. Tem ainda
sintoma automática, controlada a
quartzo, e potência de 20 watts. O
ràdio-toca-fítas è capaz de memori-
zar até 15 emissoras. Outra atração é
o deslgn modcrnno, com linhas retas
e arrojadas. A Bosch oferece garan-
tia de oito meses.

Divulqacao

Divulgação
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Soiehiro Honda vai para o Hall of Fame

D Na disputa pelos espa-
ços do Palácio de Exposi-
çòcs do Parque Anhembi,
a General Molors conse-
guiu o maior estande do
VI Salão Nacional do
Transporte. A montadora
alugou área de 2.700 me-
tros quadrados, vindo a
seguir a Merccdes-Ben/
(2.000 metros quadrados).
E a grande atração do es-
tande da General Motors
foi a equipe de 21 mo-
delcos comandada por
Heló Pinheiro, a garota de
Ipanema. O cachê das mo-
ças variou de 100 a 300
BTNs, ou seja NCzS 400 a
NCzS 1.200 por dia.
D A Ford Brasil confir-
mou o lançamento de seu
novo carro de porte mé-
dio, o Veroiia, de 17 a 19
de novembro, em Salvador.
O modelo, que terá três
volumes (compartimentos
separados para passagei-
ros, motor e porta-malas),
será apresentado de 27 a 29
de novembro à rede autori-
zada Ford na capital baia-
na.
D Os veículos Gurgel,
como o Tocantins c o Ca-
rajás, são cada vez mais
procurados para servir co-

mo viaturas policiais cm
todo o pais. A Policia Mi-
litar da Bahia, por exem-
pio, comprou 15 Tocan-
tins c dois Carajás, que
usará no policiamento os-
tensivo e no patrulhamen-
to. Eles saem da fábrica,
cm Rio Claro, interior de
São Paulo, equipados com
sirenes e sinalizadores, rá-
dio receptor/transmissor e
prendedores de algemas.
D O engenheiro mecânico
Roberto Soares, de 42
anos, residente no Rio e
que trabalha como assis-
tente da Diretoria de
Transportes da Companhia
Brasileira de Trens l 'rim-

nos (CBTU), ganhou um
Voyage GL zero quilòme-
tro, por ter feito a melhor
foto para o Concurso de
Fotos Vogyage, promovi-
do pela Volkswagen do
Brasil, com o tema Mo-
mentos Inesquecíveis. Fo-
ram inscritos 8 mil traba-
Ihos, dos quais 60 se
classificaram como finalis-
tas. Além do automóvel, a
Volkswagen distribuiu má-
quinas fotográficas e toca-
fitas Los Angeles até o dé-
cimo colocado.
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Fotografia de engenheiro mecânico da CBTU ganhou o concurso

O O Kadelt número 20
mil saiu quarta-feira da li-
nha de montagem da Ge-
neral Motors, cm São José
dos Campos, a 99 quilo-
metros de São Paulo. Tra-
ta-se de modelo SLE, ver-
niclho cereja, equipado
com motor de 1,8 litro
de capacidade volumétrica
(1.800 centímetros cúbicos
de eilindrada), movido a
gasolina. A montadora
conseguiu a marca 57 dias
depois de alcançar a pro-
dução de 10 mil unidades
do Kadett, em 30 de agos-
to. Desde o lançamento
no mercado brasileiro, em
maio, o modelo vem su-
bindo no ranking de ven-
das. Em setembro foi o
quarto colocado.
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Fotos do Roberto Fnuslino

A Ipanema
tem mais

230
milímetros

do que o
Kadctt, do

qual é
derivada
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o
porta-
malas tem
uma das
maiores
capacida-
des de
carga na
categoria

General Motors
mostra perua

Ipanema chega
para enfrentar
a Parati, que
lidera vendas

Seis 

meses depois do lançamento do
Kadett, a General Motors do Brasil
apresenta cm São Paulo sua nova

perua, a Ipanema, derivada do automóvel,
para compelir no segmento de veículos me-
dios. Seu principal adversário é a Parati, da
Volkswagen, que lidera ai vendas neste seg-
mento.

Apresentada na Brasil Transpo'89. a lpa-
nema só deve começar a ser \cndida cm
novembro C) modelo será oferecido nas ver-
sôcs SL e SL/E, ambas equipadas com o
motor Família II de 1,8 hlro de capacidade
volumetrica (1.800 centímetros cúbicos de
cihndrada). a álcool ou gasolina.

Espaço - Construída na plataforma do
K.adett, a Ipanema tem a mesma distância

entre-mos do automóvel, de
2.520 milímetros. O compn-
mento total é de 4.228 milí-
metros. 2 Ml milímetros a mais
do que os 3.WS do Kadclt.
Com essas dimensões, tem
uma das maiores capacidades
de carga em sua categoria, de
1.520 litros (bancos traseiros
rebatidos) c 790 litros (bancos

na posição normal! Segundo a General
Motors, esse espaço só é superado pelo da
Caravati, umbem de sua fabricação

Com á frente a-baixada an forma de
cunha e a traseira cortada num ângulo de
quase 90 grau\ a Ipanema tem estilo diíe-
rente dos veículos que o brasileiro esta acos-
lumado a ser pelas ruas. Graças a esse
design, tem excelente aerodinâmica, Antes de
chegar ao Brasil, passou por rigorosos testes
de túnel de vento na Europa c nos Estados
Unidos

No campo de provas da General Motors,
na Fa/enda Cru/ Alta. cm lndaiatuba. a <N

quilômetros de Sào Paulo, os técnicos fi/c-

ram lestes de impacto cm duas Ipanema,
com excelentes resultados nas deformações
dianteira c traseira. Os vidros são do tipo
flush. colocados, outra providência para me-
Ihorar a aerodinâmica. A visibilidade tam-
bem é boa. graças ás amplas janelas, que lém
abertura bascuiante nas laterais.

Motor - A Ipanema lem tração dian-
teira. câmbio de cinco marchas - - o mesmo
usado pelo Mon/a e Kadctt -co motor c
fixado cm três pontos. 0 que assegura menor
vibração Refrigerado a água, seu bloco c
fundido cm ferro, com cabeçote cm alumi-
nio. lem quatro cilindros cm linha. 95 cava-
los de potência c posição transversal.

Ficha técnica
Motor 4 cilindro, I g, tianiurut. 1 TSriSeenti-
m< uot vubrCtit tif cilindrada
(iliaéros Dú meiro de S4 í milifflelio»
l-,,,,KA _ ( urvj de W 5 milimcuo»
ín» ét cetBpmOo S.S.I tfâvoluu). 117 1
i,iktx»ll
1'otttxn msxsmSM 95 cavale* s J.K» rotavVt
por mmuto tf-isob nu. M usskn * 5 M» roU-
çôa po» PJÍHrtõ < jktxrl»
< «rfcurador Corvo duplo esupjdo. fluie-de»-
cendente
IruBammlo It*;aodi«nictr» l«n«*íT«l.nn-
brtsgem mono dist.es à ««<', eiu> trawnto npde
Stnpraao IrniervriikTiif tipu MC" Phenoiv
moUt htkoi iUiv buvo .ti íontrolf inítrxw.
barra tsu bitoatlon e jnwnetídorc. tearKófn-
«t»(k üupia Md Itiuntnra). mola» hehetttdan
de »v"je r>fi>«;rt>Mvj upo rtaáca lUamrai
frrkr». StWeml & ,i„plo circuito bdiatiUo
em dtag>t nal tom atiiihar a* acuo
s«itfn» tWlrko - Balfiu de 12 WOlU
1 'aM tt t-t*nl>t»litri KihUi»
Iroci if tSato Cariei (10 mil qoildmt»»»».
UanvnUtaVo {alo ha)

Testes de consumo feitos pela montadora
indicam que a versão a álcool faz 42,6 quilo-
metros por litro na estrada e 8,2 quilômetros
por litro na cidade. Já a versão a gasolina
consegue 15.9 quilômetros por litro (estrada)
c 10,3 quilômetros por litro (cidade). Apenas
a verão SL E lem como opcional a trans-
missão automática, de ires velocidades. A
suspensão traseira regulável também c op-
ciona! na versão SL L, permitindo o nivela-
menio manual da altura do veiculo quando
ele transporia carga. A suspendo dianteira c
do tipo McPhcrvw c a traseira formada por
cho composto de molas btcómcas.

A versão SL/E da Ipanema apresenta
alguns opcionais que, segundo a General
Motors, ainda não são oferecidos pelos con-
correntes Alem da suspensão regulável eda
transmissão automática, estão disponíveis a
direção hidráulica, ar condicionado quente c
fno. sistema cictrxo de acionamento de si-
dros, travas das portas c controle dos espe-
Ihos retrovisores cxlcmos, coluna de direção
regulável cm cinco posições, sistema de alar-
me antifurto. sistema de som com código
anti-furto e antena eletnca Na parte clctrò-
nica. a versão de luio da Ipanema conta
ainda com opcionais como o check- control c
o computdor de bordo.

A s versões SL c SL/E estarão disponivris
nas seguintes cores: preto formal, branco
everest c bege daro (não metálicas), cinza
escuro, prata níquel, cm/a tono. dourado
mali. a/ul gurupi, verde japi c vermelho
thasos (metálicas). Todas combinam com
acabamento interno preto. Os tecidos que
rcvcsicm os bancos c os paincis Literais tem
combinações que incluem, dependendo do
tom externo, o marrom bisoo iSL). cm/a
b*sait c a/ul pilot (SL Li (CPS i O interior e amplo e 03 instrumentos estão bem visível
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O motor 1.8, o mesmo do Kadett Os vidros sâo do tipo flush ptiru melhorar a aerodinâmica
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I traseira da Ipanema é cortada num ângulo de quase 90 graus

Mudança vem em
todas as áreas

Novidades das montadoras também
abrangem os ônibus e caminhões

As 

indústrias de veículos comerciais
também mostraram novidaddcs na
Brasil Transpo. Além de exibir as

linhas 1990 de veículos, ofereceram ou-
trás atrações. A Mercedes-Bcnz, por exem-
pio, lançou o modelo de caminhão 162I,
com capacidade para tração de 32 tonela-
das, c o L-2225, com terceiro eixo de fábri-
ca, e capacidade para tração de até 51
toneladas cm condições especiais. Mos-
trou, ainda, seu ônibus urbano 0-371 a gás,
já em operação cm algumas cidades brasi-
leiras.

A Saab-Scania mostrou a rccém-lança-
da linha de caminhões, com destaque para
o EW de 411 cavalos, o de maior potência
no país, e também o primeiro ônibus rodo-
viário de dois andares, batizado de Gèmini
TH 4260 RD, com carroçaria projetada

pela Thamco. Ele transporta 20 passagei-
ros no piso inferior e 56 no superior. A !
Volvo do Brasil, que também atua no seg-'
mento de pesados, exibiu a linha lan-;
cada no primeiro semestre do ano.

A Volkswagen apresentou as versões
transformer (preparada para receber o ter-;
ceiro eixo) dos modelos 14.210 e 16.210:
Turbo Charge. além do cavalo-mecàníco j
16.210 II Turbo Charge com cabine leito, jA Ford exibiu a cabinc-leito desenvolvida ,
pela SR Veículos Especiais para toda a!
linha Cargo c que pode equipar o cavalo-
mecânico 3224 Turbo ATAC, com capaci-
dade de arrasto de 32 toneladas. No seg-
mento de tratores, a Maxion lançou o pri-1
meiro veiculo depois da mudança da razão ¦
social (antes era Massey Fergussòn), o
9170, de 160 cavalos de potência. (C.P.S.) -
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Tóquio expõe o que há de mais moderno em todo o mundo

s&rGici
Tóquio — Roulor

Tóquio — AP

Õ cupê 4500 GT, da Toyota, protótipo esportivo, écapaz de atingir 300 quilômetros por hora

O Sega è um dos modelos apresen tao

Como 
acontece a cada dois

anos, Tóquio se tornou des-
de ontem a capital mundial

do automóvel, com a abertura do
28° Motor Show, em que 350 fa-
bricantes de 15 países exporão
818 carros no recentemente con-
cluído Nippon Convention Cen-
ter, localizado à beira-mar, em
Makuhari, na Zona Leste da ci-
dade.

A Ferrari traz uma das maiores
atrações, com o protótipo do mo-
delo esportivo \1>thos. criado ne-
lo famoso designer Pminfarina e

os pela Toyota no Motor Show
baseado na mecânica do Ferrari
Testarossa. O Mythos tem 20 ci-
lindros, motor de 4.942 cc, com
quatro válvulas por cilindro e
6.300 rpm, A estrutura tubular
também deriva do Testarossa e foi
reforçada para dar maior segu-
rança. Laterais, portas e a frente
foram construídas em fibra de
carbono, o que aumentou a pro-
teçào. Os japoneses também se
destacam, com a Toyota apresen-
tando o seu avançado minicarro
Sega e o cupê 4500 GT. cabendo à
Isu/u mostrar seu protótipo
42O0R.

Tóquio — Routor
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O protótipo lsu2u 4200R é equipado com motor Y8 de 4,2 litros
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O protótipo esportivo Mythos, mais uma criação de Puufarina, mantém a tradição da Ferrari

Honda renova linha
CBX 750 F chega ao mercado com uma nova cor para 1990

iver^encia
Conceito de caminhão se altera

MA.

.

versão 1990 da maior motocicle-
ta fabricada no pais, a CBX 750
F, de 750 centímetros cúbicos dc

cilindrada, começa a ser vendida na pró*xima semana pela rede autorizada llon-
da. Sem alterações mecânicas, a motoci*
cleta apresenta apenas novidades de
grafismo e acabamento. O modelo abre
os lançamentos para o próximo ano da
Honda do Bfasil, a lider do mercado
brasileiro com 75% de participação,

No Rio de Janeiro, o preço de tabela
da CBX 750 F versão 1990 será de NC/S
108.674. por causa da cobrança de ape-
nas l7"o do Imposto sobre Circulação dc
Mercadorias e Serviços (ICMS) Em São
Paulo, onde a aliauota do ICMS é dc
25%, a motocicleta custará NCzS
122.954.

Produção — Além dc ser a maior
motocicleta brasileira, a CBX 750 F tam-
bem é a mais cara do pais. Para a Honda,
o modelo represetna o topo de sua linha
de produtos. A empresa, cuja linha de

produção fica em Manaus, decidiu man-
ter a montagem dc 220 unidades do mo-
dclo por mès, como vinha ocorrendo nos
últimos meses.

A CBX 750 F versão 19% tem nova
cor, com o objetivo de dar ao modelo
estilo sóbrio e ao mesmo tempo esporti-
vo. Ela apresenta sutil combinação cro-
mática entre o azul-marinho escuro e o
marinho-grafite metálico, intermediados
por faixa azul-marinho claro, que vai da
carenagem ao tanque de gasolina c tam-
bem da rabela á tampa lateral, a mesma
faixa existe na carenagem inferior. O gra-
fismo é semelhante ao dos modelos da
linha I9S9.

A exemplo da versão perolizada lan-
cada em junho, a nova CBX 750 F iricor-
porá os pneus sem câmara, do tipo Phan-
lon, mais seguros do que os

, por
exemplo, o esvaziamento c lento. Alem
disso, o pneu oferece maior aderência da
motocicleta ao tolo.

Motor — A parle mecânica não so*
freu alteração. A Monda utiliza no mode*
lo o mesmo motor DOIIC (duplo comam
do no cabeçote), dc quatro tempos, com
quatro cilindroí (iiualro válvulas por ci*
lindro) c arrefecido a ar. Sua potência
máxima é dc 82 cavalos, a 9.50(1 rotações
por minuto. O torque máximo ocorre a
8 000 rotações por minuto. A velocidade
máxima cm sexta marcha c de 210 quilo-
metros horários. A aceleração dc 0 a 4IKI
metros c feita em |2 segundos e 3(1 cente-
simos, com velocidade final de 177 uuiló*
metros horários. O tanque de conibusti-
vel tem capacidade para 22 litros, quatro
na reserva. (C.P.S.;
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geração dc compradores c usuários
dc caniionctcs. minivans c utilitários
vem provocando fortes dores de cabeça

nos engenheiros, projetistas e construtores dc
veículos noi Estados Unidos, A indústria mos-
tra-se confusa e dividida cm questões apa-
rcnlemenlc prosaicas, como, por exemplo, defi-
nir exatamente o que vem a ser um pequeno
caminhão, uma camionete ou pick-up, uma mi-
nivan, um carro-utilitárto ou mesmo um au-
tomóvel de passeio.

Veículos que há alguns anos seriam sem
dúvida classificados como caminhões, hoje são
incrementados com algumas mudanças c muitos
acessórios, passam a ser usados como carros dc
passageiros c ja representam cerca de um terço
das vendas totais de veículos americanos. Hoje
praticamente lodps os grandes fabricantes djto
especial atenção a esses tipos de veículos, pre-
parando grandes novidades para 1990, princi-
palmenle a General Motors, a Chysíer e as
japonesas Toyota e a Nissan.

Definição — Mas, efetivamente, o mie
vem a ser um carro de passeio e um utilitário? O
que hoje é um pequeno caminhão e um carro de
cidade; Depende, é a resposta mais comum.
Depende de quem está fazendo a definição e do
ângulo que escolhe para abordar. Na realidade,
opinam os fabricantes, essa é uma zona cinzenta
que se instalou na indústria automobilística, a
qual, durante anos, por meio da aferição da
venda de carros serviu, entre outras coisas, para
medir o desempenho e saúde da economia ame-
ricana.

A confusão começou com a chegada ao mer-
cado de fabricantes estrangeiros de pick-ups,
minivans e carros esportivos, basicamente japo-
neses, atraídos, no começo do ano passado,
pela decisão do governo dc diminuir em 25% os
impostos para esses modelos. Essa é a principal
razão, admitida pela Toyota, para a expansão
de seus negócios nos Estados Unidos, onde já
se coloca entre os líderes de venda dos chama-
dos carros especiais, geralmente esportivos, e
dos carros de estrada, uma espécie dc jipes urba*
nos. Para o próximo ano, a Toyota anuncia
forte investimento no segmento de minivans.

Outra presença marcante no mercado é a da
também japonesa Mazda, que prepara o lança-
mento da versão cidade da minivan MPV, seu
maior sucesso de vendas. Ao dar uma definição
da MPV, porta-voz da Mazda se limitou a dizer:"Nâo sei explicar por que chamam a MPV de
caminhão. Para nos, c um carro de passagei-
ros". Com o que, evidenleniente, não concor-
dam alguns fabricantes americanos, argumen-
tando que esse tipo de veículo não atende

às especificações das leis dc segurança que regu-
Iam a classificação dos carros de passageiros.

Rostrições — Efetivamente, há restrições.
Tín liurd, do Departamento Nacional de Segu-
rança nas Estradas, diz que sào necessárias
muitas modificações nas minivans para que
possam ser consideradas carros dc passeio ou
de passageiros. Sào mudanças principalmente
nos itens de segurança, com reforço cm algumas
partes da carroecria, como o teto c a parte
frontal, e no sistema de iluminação, considerado
inadequado para rodar nos centros urbanos.

Mas essas observações são consideradas fa-
cilmente contornáveis, tanto pela Nissan como
pela Toyota, que insistem em classificar os veí-
culos como de passageiros, jamais caminhões. E
com esse espírito que a Nissan anuncia para_a
próxima temporada o lançamento da versão
quatto portas esportiva de sua camionete.

De qualquer maneira, a maioria dos fabri-
cantes americanos de veículo continua classifi-
cando as minivans e os utilitários como cami-
nhões, com exceção declarada da Chrysler que,
ao fazer sucesso com a venda dos fora de
série, utilitários e pick-UDS, passou a considera-
los como carros, maneira inteligente de disfar-
çar o fracasso das vendas no segmento dos
carros de passeio.

Sem mudança — Posição bem dife-
rente é a da General Motors Seu porta-voz,
Tcrence Sullivan. explica que, apesar de encarar
o segmento como prioritário c tund.imental pa-
ra suas vendas, a montadora continua a consi-
derur as minivans e utilitários como caminhões.
Sulllvafl argumenta que a General Motors usa
conceitos básicos em vigor há mais de 30 anos
na indústria automobilística e ainda não en-
controu motivos suficientes para mudar essa
classificação.

Essa postura da General Molors é comparti-
lhada por muitos especialistas, como Ravmond
Windecker, que dirige a Auiodauim. famosa
empresa de consultoria automobilística de De-
troil. Para ele, existe, antes de mais nada, "uma

grande e forçada confusão de conceitos básicos,
criada por pessoas c grupos que tiveram seus
interesses prejudicados com as últimas altera-
çòes no ranking da produção c venda de veicu-
los nos Estados Unidos".

Seu conselho é de que 
"cm nome da sanida-

de do mercado, dos fabricantes e, principálmen-
te, dos consumidores, a discussão seja colocada
em lermos racionais, basicamente de bom sen-
so." Afinal, argumenta Windecker, por mais
que os conceitos tenham mudado, é de se supor
que uma pessoa razoavelmente informada ainda
possa distinguir entre um caminhão e um carro
de passeio.
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Preços dos veículos
Novos Usados

Tt'"^Sl^.yTH| ^HL^^^^^^^^^^^^^H ^^^^^^£^^^^^^H

jCTl UnoS í~ 64036,57 tq.MjJT
Uno CS 91.414,91 60769,40
Uno 1.5 78 405.3O TI.771,DO

Promlo S 2p 80140,33 8».863,93
PròmloCS 15?p 69.743,6a1 «7.884,17
Pr6mlo9L 1 3 4p 67 468,14 80 508,03

PramloCSL 1.5 4p 78 3412,01 78.468,59

ElbaS 84 868,47 «3 810,58

Elba C3L 77 433,83 78.187,07
Plcap» 13 54 240,10 84 IU,*3
Picapa 15 57 871,01 67.691,2»
Picapa 1 5 LX 80 164,70 80.141.1»

Florlno13 68 254.88 88 237.74

Florlno 15 58 841,98 89 833,98
Furgonull 491W.11 a-jjaaaS

^»_»| *-'*-"¦'l 74 293 707271T

___)jr^ Escorl QL 3f> 81 97__-_j 7» 0/6 54

j^^ Eacorl Qhia 119 428 79 113 536.80
1~J EtCQfl XR3 _  U7 320 79 129 46197

fr__| Eacorl Converilvel 202 350.04 191 917,93
lj Dal Ray L 2p 

84 
625.58 80 645 67

" 
D«l B__ 0L 2p 96 553 41 91 078 62

í Dal Rey OLX 2p 109 639 46 103 502,61
r ,;}_ Dal Rey Qhia 2p 123 511,6» 116 21976

' Dal Rey 4p 66 817,52 83 591,71
" Dal R»y Qhia 4p 126 687.75 121.367,41
f^ BalinaL 61 136 73 M 404 06

¦j Balina OLX 114 520.99 107 721,66
" " 

Belma Qhia 126 354.07 122 690.78

Si Pampa L 4*2 58.623,64 Bi!!?9.-ri.
r~»-j Pampa l 4.4 63 978 06 63 761.12

í - Pampa GL 4«2 60 371 39 60 375 52
' Pampa GL 4.4 67 520 95 67 604 Bfl

. 
' 

Pampa Qhia 4«2 69 179 76 69 162 96
í 

' 
<!f F-1000 144 352,97 106 226,77

';' 
F-1000 IDiosbI) .TJ0 269 56 -

mmrmm 1——¦ 1- - 
|4»—» Cneva neSL tL^JÊ 4B_15J2f_

: . Chavetla SLZE 54 602 65 54 010 05

mU- Mara.0 SI —
E* M«"r «J6 8L7E —

Monta Si. I ( _j MW» MUI 64
L-*. Monta 4p 1 —
jL*. Monta SL 7p 2 —_

B_- Monta St 4p 2 64 »4j  UWH
Monta 51- E 2y li W8WH 98 311»»

*_i Monta SC t 4p 1 6 _____ líüL**8 *LM_' °°
Monta K<I 2p 2 100 162 64 W 11102

Monta 6Lt4p ? 102 340 46 100 434*0

Monia Ca»»* ?p 2_0 144 109 31 1ÍLH*J.Í_
II Monta Çiaaatt 4p ? maa* os 148 467 U

OpalaSL4<i 71679M l?.***.**-
i \ -j OpaiaSLtc _______ 77 740 64 tbmjm

'1 Comodoro *e WUf _«7 11281

C-omodprfl taSL/j 86 664 40 96 2*166
' 

DiP'owalaM4t 1>0 36» 91 5 i«62
''•' -1 pipiõmala te SE 1616-6 00 ___JM»___
**¦ Caravar7»l «c 76 666 06 H7WM
'¦'1 Cara»an 

BC 6c 93 77» 00 B_j___j
"v Caravan Comorjoro V 51 I 95 568 00 «4 076 »7

___>_________________• 104 376 4» 102 709 36
' *,'! C*ü*'*!L0,I?2!n,,i.íi-Í-E 141 64607 _W_6»0(9

j |' ' Cai arar, Dipiomala 8c SE 149 480»» 14 7 6aO»T

\., ;?<-| Cn»ML _?°_'i 47 62150 46 60614
L V*l çisarvy 50Õ SL/1 54 237,36 66 1116»

iíi ''I A-1Q com eatamba — —
'•iíSt-J C-10 com cacamt>a —
S^ji A20S «om caçamba 106 666 't
C C-206 com caçamba 106 900 06 —¦

WÊk C-KCCtÇ |4l4) 160 635 47 —
HgÉ ______ C*b ^P1' —
SP CL?°*',!íí?'^c*! 156 696 63  —_
bíftk D 209 rj.aM'caç |4a4) 201631,82 —

lw D 209 dlaaal cac cao flupn 261 061,43 -_
H^ Kadan 75 276 81 73 »77,60

t»'* K4MWHUE 64 316 07 81 «72 66

\&> KadatlGS 
— 136 00162

B2SB33 '"'""'"' ¦ ""'- ! _ 72 003 00
^^Ha"^ 

Tocarrlin» Lona Plua  75 156 00 —
!¦''-»'| Tocamina TR LE 62 007.00 —_
H^_I Tocanlln» TR Pluj B9 487,00 —
jt^M Carajá! LE 3p «1K1I.00 —
t3 Carajèi VIP_3p 123 526.00 —
CM Carajá» LE 6p 123 90400 -_
Cfa^_ _________ _; ' _ 

¦,','r'Q

tfã\ 54 756 56 62 777,16
_J_V# Gol GL 

' 
ei"Í46,7» ÉMSLIL

\^M Ooi_Ü8___ =; ?»-J2*1_L
te*y ooioti __ ¦«••'?flijü! ss.-

Voyaj. CL Í1:S»,»# MW~H
ILj Voyao«QL 68 713.13 66 8*4 M
s^M VoyuooGLSIB 96 040.17 .M„Wjiê

_J| ParaliCL 70.660,40 87 504 12
-Jj Paral.OL 62763,79 ___  '8 967 »»3

Jl Parati OL8 1 8L 109.787,39 104 605.91
' "3 Pasaal 0L Villaja ___( _«

B^>fl Paaaal 0T8 Polntof 1.8 »— —
l^afl bnnlan» CL 78 986,79 lí*ii*„

fl 
" 

8antana CL 4p 80.817,97 77.099,03
I f.j 6anüina2000CL 89.572,31 89.549,97

|'' ; Santana 2000 CL 4_ 91,163,29 90 789,23
È*-'_| Santana 2000 QLS 4p 129 207,30 129,162,06
LI 8antana 200001^ 119 020,76 116.099.69
t'jCf Quantum CL 87 218,26 93 206'79
wãà Puan,un!?í>0_Çi 96.827,67 96 650,24
fel Ouantum 2000 GL 128.110.98 \^^^°
míê Quantum 2000pLS I^PJIJM 143.994,99
ppl Savajfo CL 61.824,69 81.629,50
':?-1 3avelro GL 59.399,42 59 396,90
fèilíl Gol Furgão 50.276,82 49.139,10
k-?i Kombi Standard 69.532,20 66.334,50
K*;| Kombl Plcapo 54.152,39 64.136,49

_Kombl Furgflo 56.268,05 56.261.46

l('J^ CG 125 Cargo 9.786,00 RD 135 8.69B.00
1^^ CG 125  9,169,00 RD 135Z 9,616,00

ML 125 — DT 180Z 20,509,00
XL 125S — RD350R 61,090,00

XL 125 Duly 11,163,00 XT 600 Z Ténéré 84,367,00
] 

CBX Aero 150 20.370,00 |-a—paaj-f___________________
: XLX 260R 29,439,00f^^i''-^^:^ y '•-^

,-..] XLX 350R 39.223,00 6XT 18.6 11206,10

CB 460DX 46.693,00 Elefant 16.6 11.387,48
CBX750F 122.954,00 _3_L_7_6 28869,93

Eletant 27.5 27,097,97
||j j 1J l____________________j Dakar 30.0 29 417,40
a_l___yMaa- ¦ Explorer 27.5 —
PX200S 21.032,40

PX 200 GT =_
PX 200 Elestart 25.777,18

1008 1087r I / 1006 1008 ^
Oiisollna | Álcool loaiollnal Álcool I Gasolina| Álcool I Gasolina I Álcool

UOujfLl fiai 147C/L - leOOOOO 15 000,00 13 OfiO 00  12 000 00

Itpatlo 

CL/QL 
~ 

- - 16 000.00 15 000.00 13 000.00 12000,00

___5  — — —
Ojfll C8 - - - - 15 000.00 14 000,00 12 000.00 1» 000,00

Uno» ______ 13 000,00 _M_00_00 70 O0000__ 22 0O0.O0 21000.00 19 000,00 H 000,00
"unoC8 

M00000 34 00000 il 000.00 
~K0OQJX 2300000 

22 000,00 20 000 00 1»000,00

Uno5X -__ ___• - 26 000 00 24 000,00 23 000 00 71000 00

UnoUR 42 OOOM 41000,00 36 00000 36000 00 _•

Pramlo 6 36 000,00 34 000,00 31000,00 30 000 00 _23 000,00 22 00000 20 000,00 J9000 OO

»iamn»cau 36 000,00 66 000,00 
~32~ÕÕÕiM 

31000 00 24 000 00 23 000,00 21000 00 «000 J0

_____ _j I 37 000 00 M 000 00 63 00000 _32 O00_0__ 26 000 00 ».rç?_M __.
tir.a 8 370O0.O0 W 000,00 31000.00 «ÕOO.OO 2*. 000 00 -4 000,00 _____) 21000,00

tltuC» __ZZZI 3600000 •7 000 00 34 0OO0rj 33 00000 26 000 00 25 000 00 23 000 00 22 000 00

T_ 
'ecc00° .16 000ÕÓ, 15000 00 14 000 00

PanortmaOL — - - 17 00000 17 00000 ItOOOOO 14 000 0Q

TküpaCily U 00000 II00000 W0000Õ"~ MOOOW 1100000 20 00000 H00000 17 00000

fuj»o__)rjno 34 00003 33000 00 3000000 «000 00 22 000 00 21000 00 19 000 00 1IJ00J0
Ai'iRomaoÍl-4 — — — — 450O000 4400000 42 000 00 41000 00

/___jjp' ln,.,t;1p — — 
—-

^Êm Eacorl L 3p 4» 00O~ 46 OÕÕ 39 000 ' 36 000 34 000 33 000 26 000 27 000
El tacorToL 3p . 

~ 
61 0OO~ 6O_O00 41000 f 40 000 •»,?»_ _,.:M 000_ 29 000 28 000

C3 tacort Qnla 3p  «1000 6O000 61 ÕÕo 
50000 40 

000 39 000 33 000 32 000

t^J taoon »'J 
~ 

__66»)ir_ - 63010 «2 000 >7OO0

_L_] t»co/"tCK_6ji - 
' 

- _  _ »« _?J.9>X_, 
" 
_ •» &>0 27 000

__H Cor cal L 30000 29000 2600025000

aaH ____ OLADO — 
~"~3J0ÕÔ~ 31 

000 26 000 27 000

^B Salina L 42 0O0_ 41 000 36 000 | 36 000 3l"o00 30 000 27 000 26 000

Püi |4___ _3_D00_ 42 000 37 000 36 000 33 000 32 000 29 000 2» 000
¦M "BalinaOhia 47 000 46 000 40 000 38 000 66 000 34 000 31000 60 000

H D1B-/QL 
~ 

42 0ÕÕ~ 41000 MOrxT"1 66 000 32 000 31 000 
" 

26 000 f7 000
H_[ "o»l R«7QLX__ _43000 42 000 37 000 36000 33000 82.000 29 °^?__ _?* °°9.
PÓ DainnGhn 45 000 44000 36 000 37 000 33.000 32000 29 000 26 000

|j_a Dd Ray Qhia 4p ^ 46 000 45 000 39 000 ,j; 38000 -3-' 84 000 33*"ooÕ 30 000 _29_O0O_
BB Pampa  40000 38.000 34 000 33000 30 000 29 ÕÕÕ 2OOO0 25 000

IIESI Pampa OL 42~ÕÕÕ 41 000 36 000 
~ 

35000 __»«»" 31000 28 000 27 000

¦R F-1000  __ .— __,
f 10OCt>.a.a<

_Bt*»™' j C»»»v«i»a — 

P^_ "(>?»««« SI Í°JÇ?_ >»«» 34 000 61000 IMPO WO09 »4 0O0 23-000
r7 ÇKa-yfaiM ^l"Ce0_ "í100— y!:*'l0'~ J*'"^ 30 000 29 000 26 000 25 000

j-'" ______  
- 

_____» 3j"onó 26000 .' 
•¦

Í-L C*»rrtW Maicii 51 36000 
"' 

35000 ] I ** __»,"-c 26000 25 000

§7 l.. . _4?Í*XL ^4'_'"3I i>aJ0. ,*"X1°-, _xoc*'l ?.?" "aD0.
íifüi*sf *4"000 4*°°° "~oo° >foo° "Q"0 ?i°°° 7,w- •" *¦

tf M«Ata SL 2___ _J_ 0O0 
' 

64 000 _J_ OO _ M 000 __ i^ 000 34 000 27 000 26 MO
K- "Monta SL 4 »7Q09 

"""6*500 66000 64000 I7Q30 
35 000 2» QtM •"" «

i^; uonii 9i Í2 70 009 _»-r>'C 68000 37'ooQ 4OQ00 3*000 B0M| » 000

In !*-»„ 6 1"' ". MC 
" '• 

__ 60000 
"WOOO 

42 OÕÕ 41.000 33 000 32 000

r- __4o_*4_rc a.a^ JP _'e 000_ 
' 

7» 000 96 J00 
' 

64 000 62 000 50 000 _

ti Monta C'«a.« 4 _*5^°°0_ 
' 

__ _5 »?000f  ... 9» 000 6«000_ 53 000 _
___ OlHVItK 59000 64 000 «6 000 "ai 000 __ .. _.3a'ono_ '"''''.. *'_.!''5 ??_i:!90„

HH 0a#KL6c4P 66900 _______ _?'"°°0 J _-_5°_ MW0 37 000 30 0OO 29 000

__H C-ynoooro «< 1 _ 56 000"~ ________ 4*ciaL_ 47 000 40 000 38 300 32 000 31000

BaH Comorio»o«<4P ~" _____ _j__Õ 63 000 ü!'00_ 48 000 «4 000 »7 000 36 000

_H C<>mooSro6c2P ""«O OCO 
' 
_ ____) |»o"oo0 «ÕÕÕ 41000 41000 14 000 J» °°0_

_E| Comodoro 6c 4 68000 
' 

S4 000 66 000 64000 47000 410O0 WOOO 36 000

^Sm D^tomaU 4c 4 73 000 74 000 »0M_ J^J?1»^ Çl.?!*. 63 000 44 000 43 000

__N *t>K>lomila"»t 2 T3~ÕÕ0 _1 0TO 63 000 E,??0— í!-?*5_ !? 000... ü..®?— *° °°°

¦aB I>p«c-"au ac 4 r,0?°_ yTjQOO 2 w*w„. _*l.0o°_ _____í_ 66000 46000 45 0QO
¦H Qay>vXi6cL m'0O0 

"~ 
97.0W... 

" 
«6 OCO 4) OOQ 17"ooo"" >B000 33.000 31.000

__S Ç C«víio*j'0 4c M"?50_ MOCO 63 000 ^ _ M 000 __*_____ 44 000 37 000 __3«000_

¦H Tawc^o7o6c 98.000 *40co_ 56 000 MOCO ...47 0O3 46 QOO 39 000 36 000

^H C 0»iomau4c 75 OOQ 
" 

7«"o00~' 6o 000 WMO 84 000 _ 53 000 44 Q0Q 43 000

HB T^yiõm«»a Se 76 000 
" 

tr 000 aaíooo 67 000 _ 56 000 _ 55 OOQ 46 000 45 000

_H_ v»»ar>a»o _¦ *~„
BH C^'aÕ0SL 40000 ««000 64 000 33000 28000 27 000 24 000 23 00O

r^?^\ r^t - -_ 
_»O00_ »4 000 21000 _^^°_

\frfáj <*?. __3  ____»__ 4»_Ç«__ MOOO P-OOO'' «000 _».«,L^ 2»000_ 27 000
Vo___V cio, a-ci *»ooo ÍL5S1_ 4^00£__ «oo»»,, ,. »4ooo_ wooo _ »ooo_ iiooo

EHB Ooi tS*OL nii MW0III _.»¦ OO». «OCO | 41000 l-OOO __36000_ 33800 ._32J00_
O.XOT-OT» _. rc 000 61000 - __i:™ __, 3?°oo

r 
"voyaaaa.-g 

_ »4 ooo saooo 
"~aooo -toco 

wooo 3>oòo uooo 33000
?» Voy«9»L6vOt •Í^?D_ 64 OCO 50 OCO _a| 000  41000 3» OOO 36 000 35 000
*? */Oy«oa» yorQLS  !*é 000 '4 CQ3 «O'»»  *J.Ü20_, 4» QnO 46 000 41 0OO_ 40 000

?*" Vt»„aoa l S *r — — 
— 33000 32 000

V- Pa.at 6t<. aaooc 64 000 tr^rr aoru __xo 3» ooo 36 ooo m ooo
•*¦ ParaDlo-tR 66 000 66 000 62 000  80 000 42 000 40 000 3? 000_ _Xi_000_

¦' ParaeQL» '?"»'ooo~ 76 v<JC 
" 

62~Q00 60 OCO 49 000 ÜJ&L. «2 000 41 OCO
Paa.aUf.-Ol » a^a «6 000 _ 4»;iC 3.* OOO »IKC__ _JPJÇ°_ ??_2?2_ 26 OOO 25 OOO

•-I Paaaal 1» _ •• •• «_ O •• ••  v '• I? CO V •¦ _ VI_C"1

IJ(____j_5___ 

, _. HOOO M~ÕÔÕ~ 61000 *i 000 4__0OO 4t^0Q 3*000 ir 000
Ba-la-.af íl f_ 7 J 000 71000 «0 000 M OOO 47 Offl 4» 000 40 OOO _*_?°'i.

_____S «V<K« ___{___ __________§ «6 000 994390 60 OOO 4« OOO 46 000 «0 000

_____ gj__ _j 6'000 «6 000 62000 10000 _ 46 000 43 000 6*000 36 OOO

_____ ____ j_ y°0°__ II*5*^ 99000 _ M.000__( 48 00Q 4f QÕÔ 42 000 41000

_>____ EtfflLj *•* •» O0__ «2 0O0__ «7Q00 MOCO 62 000 60 000 46 000 42 OOO
Quantum ÇS/Q, 70 000 g 000 5Ü°°__ M °011 46 000 46 000 —__

Quantum ÇQ QL 80 OOQ 76 000 •*.$?L_ *L9™ 62 OOO 50 OOO _;
5____j 5___ _¦ — 
Ouanium Oca  MOCO Dõ 0O0_ 70 000 _ 6» 000 66 000 63 OOO _^_
a4>«ire»_X:  íl >< «5 000 XOCO M000_ 32 000 11 0O0_ 60 000 29 000"jãvalto 

LS/QL 4»OOÕ~ 4f QOÕ" 41 OOO 40 000 64 OOO M 000 12 000 31 000

___j_i _Ã_  •_
'. l- *-ian.-l«.,| 60 000 4i.»i 43 OOO 42 000 17 000 36 000 62 000 11000

3| ^ cõizq^^^^i^^^^^õãõq e 000,00 s 000,00 4000,00

__|Í_P ML 129 7.000,00 8 000,00 8.000,00 , 4 000,00
PJI XL8 126 8 000,00 7WO& 6 000.00 5 000:00.
rij 6L3 128 OVTY 8 000,00 7JQQM 6 000,00 5 000.00

1-3 XI.X250R LLOPO.PP, 18 000.00 IIPÇO^ ,1ü.tXHTXl
I_J XLX 380R 26 000,00 22,000,00 IB.W0:»
P3 ÇB 450 TR/DX  J50POOJX)_ 27.000,00 .•''•.OO0,0? 20 000,00
¦KM CBX760F 75.000.00 70 000,00 60.000,00 —

RX125 2 300,00
HH RDZ 125 4.500,00 4.000,00 3 500,00 3 000,00
WÊ RP 135X 8.000,00 5.500,00 8 000,00 4 500,00
ESJS RD 136 8,.0O0,0Q 7.500,00 8.500,00 6 000,00

|9| DT 160 11.000,00 9.000,00
Wm RD3oQR 23 000,00 18.000,0Q ;_;
^_H TDR180 10.000,00 —
1113 XT BOO Tenere 30.000,00 __¦
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D Os preços de carros e motos novos são colhidos diretamente das montadoras. As tabelas com as
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Carro elétrico
Movidos por bateria especial, 75

carros elétricos estão sendo testados.
na Alemanha Ocidental. Utilizando-
se da corrente elétrica comum, eles
podem ser abastecidos em qualijuer
tomada de garagem e a carga é sufi-
ciente para um dia normal de uso.

O projeto dos carros elétricos é
considerado de grande importância
para a solução do trânsito urbano,
principalmente porque não poluem
a atmosfera. Eles alcançam até I00
quilômetros por hora, velocidade
considerada satisfatória para o trân-
silo nas cidades.

Os testes estão sendo feitos na
fábrica de acumuladores Snnncnv
chein, em Weiden, com o principal
objetivo de redu/ir 0 consumo de
energia dos carros. Esse é. por sinal,
o maior entrave ao desenvolvimento
dos carros elétricos que, se fos»cm
colocados no mercado, poderiam
provocar colapso no abastecimento
de energia. Atualmente, o vclculn
precisa de oito a 12 horas para ser
abastecido.
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Segurança
Controle remoto, sensores de ul-

tra-som, travas c vidros elétricos
compõem o sistema de segurança
que a Techcar Tecnologia Amorno
tna esta colocando no mercado, Ele
utili/a tecnologia da italiana Gemini
Eletrônica S.R.I.. é apresentado cm
três versões e permite que se faça
combinações variadas, personaliza-
das para cada tipo de veiculo. A
versão básica c composta de um
alarme eletrônico com módulo de
controle remoto, sensores de ultra-
som c fechamento automático das
travas elétricas. Os outros modelos
tém sirene eletrônica auto-alimenta-
da c o controle remoto de todos os
alarmes e equipado com dois mini-
transmissores, com capacidade para
2?0 mil códigos, e pode ser usado a
uma distância de 20 a 30 metros.
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Kadett
Um kit para equipar o Kadett da

Chevrolet, composto de aerofólio,
pára-choques, grade e saias laterais,
foi lançado pela Kraftwcrk Comer-
cio de Auto Peças e Acessórios na
Feira Transpo-náutica 89. no Pavi-
Ihão de Exposições do Parque
Anhcmbi, em São Paulo.

O kit é formado por peças indivi-
duais. de fácil montagem e completa
o conjunto esportivo do também re-
ccm-lançado Kadett. As peças fo-
ram testadas em túnel de vento e,
segundo o fabricante, ficou compro-
vado que redu/cm sensivelmente os
coeficientes de penetração acrodinâ-
mica, resultando em aumento da vc-
locidade final, redução do consumo
de combustível e diminuição do ba-
rulho do vento. O material utilizado
é fibra de vidro de alta resistência e
poluirctano expandido. Em caso de
acidente, as peças podem ser subsli-
tuidas separadamente.

cotações dos usados espelham preços médios, no Rio de Janeiro, para veículos considerados em bom
estado geral. NAo computam, porém, opcionais e acessórios além dos originais de cada modelo. A pesquisa
de preços envolve as revendas Lola, Motocity, Guanauto, Holy Motos, Ponto Yamaha, Motocenter e Pro
Motos.

Triciclo
Em três tamanhos (adulto, juve-

nil e infantil), a Brike está colocando
no mercado novo tipo de triciclo
(foto), construído em estrutura tu-
bular de aço carbono, com freios
contra-pedal e pintura automotiva
cm diversas combinações. Destina-
do ao lazer, o triciclo tem garantia
de segurança e facilidade de manejo,
com as manobras realizadas pelo pi-
loto.
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.*! ousadia se destaca cm toda a concepção do HofJrsteter rsão -llJ SL 12 -liXI. o , amlnhãO pesado dâ Volvo, têm potência dé 400 cavalos no motor TD122FS

nj eção eletrônica faz sucesso
^«>_#

£</

s componentes eletrônicos
voltaram a ser atração, a
exemplo do que ocorreu no

Salão do Automóvel do ano passa-
do. quando foi apresentado o Gol
üTi. primeiro veiculo brasileiro
equipado com injeção eletrônica.
Este ano as maiores novidades fo-
ram o Santana Executivo, modelo
de luxo da Volkswagen, com o sis-
tema EF1 (Eleironic Fuel Injec-
tion). c o Monza Qassic SE MPF1,
ambos com injeção eletrônica,

A General Motors pretende ini-
ciar cm dezembro a venda do Mon-
za Qassic com injeção, antecipan-
do-sc a maior concorrente, a
Volkswagen, que sò devera comer-
cializar o Santana Executivo a par-
tir de fevereiro ou março. A GM
tambem abnrá fogo cruzado contra
a lider do mercado com a nova
perua Ipanema, que tentara destro-
nar a Parati da liderança de vendas
no segmento.

Atrações — Enquanto não co-
meça a vender seu segundo car-
ro com injeção, a Volkswagen lança
várias series especiais. Uma delas,
mostrada no Salão, é a da Quan-

 tum Sport. Iimi-

quipaménto è <£&}££
inCOrpOfadO (IO é a Parati Plus
Monza Classic «j» tmoU.,r de

1,8 litro de ca-
e ao Santana pacidade voiu-

 métrica (1.800
cenlimetros cúbicos de rilindrada),
O Gol GTi também foi exibido cm
nova cor. azul-Astral.

A Ford não trouxe sua maior
novidade, esperada com ansieda-
de. Trata-se do automóvel, o Ve-
rona (de porte médio), a ser lan-
çado em novembro, em Salvador.
Suas atrações foram o Escort 1.8
XR-3 conversível com capota de
acionamento elétrico e a nova pick-
up Pampa, equipada agora com
motor 1.8. Todos os veículos Ford
mostram ainda, na linha 1990. no-
vos auto-rádios e toca-fitas auto-rc-
verse de 50 watts de potência, com
exclusivos painéis digitais.

A General Motors, além de lan-

çar oficialmente o Monza Classic
com injeção eletrônica, incorporou
ao modelo o computador de bordo
check-control, que será opcional pa-
ra a versão SL/E do Monza. A
novidade fora introduzida pela
montadora na linha K.adctt, cm
maio. A GM informou que preten-
de comercializar 5.000 unidades do
Monza Classic com injeção tra-
zendo a inscrição 500 E.F. - ho-
menagem á vitória de Emerson Fit-
tipaldi nas 500 milhas de Indi-
nápolis.

A Fiat impressionou com a nova
linha 1990. na qual se destacaram a
Elba de quatro portas e os novos
motores 1.6 (1.600 centímetros cú-
bicos de cilindrada). Nos demais
estandes as atrações ficaram por
conta dos especiais fora-de-série,
como Miura, Lassale, BM Foster e
o carro futurista Hoffsteter, com
motor turbo. (C.P.S.)
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O caminha o-lcitn da Ford utcrccc un motorista o conforto de duas camas e um chuveiro para as longas viagens pelas estradas
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O Gemini, primeiro ônibus rodoviário de dois andares O Miura com sua concepção arrojada
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A partir de novembro
ái^diicar estará

atendendo sornente na
LÔja-Shopbi ng

(Práximp ao La Mole
wk Barra).

Isto ocorra porque
á Barra com sua

localização privilegiada
(Prtíixífna à Zona Norte

e Zona Sul) e de fácil
acesso, nos permite, u m
posicionamento mais

abrangente em relação
aos nossos amigos

e clientes. Além de nos
permitir oferecer um

amplo espaço
e instalações capazes

de expor nossa variada
linha de automóveis

e atender você, nosso
cliente especial com

maior conforta
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