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Tempo
A Diretoria do Hidrografia
o Navegação do Ministério
da Marinha provo para ho-
je, no Rio o em Niterói,
tempo bom. Visibilidade do
moderada a boa. Tempera-
tura estável. A temperam-
ra de ontem variou entre
19° e 23". Foto do satélite,
mapa e tempo no mundo,
Cidade, página 2.

Novo preço
A partir do amanha, os
Jornais abaixo relacto-
nados terfto os Besruln
tes preços nas bancas
do Rio do Janeiro:

DlU >iu • 11 ¦!.-¦:¦ t. .

KCj1 km
JH 3.00 5.00
0 Globo 3,00 6.00
O Dia 1.70 3.50
Jornal dr*
BporU 3,00 \iü
Jornal do
Cútnmcrclo 3.00 8.00
Última Hora 1.70 —
Diário
Comercial 3,00 —

Vota Rio
Na Academia Brasileira de
Letras, os imortais estão
empenhados em descobrir
se os indecisos estAo mes-
mo em dúvida ou escondem
o Jogo. A maior preocupa-
çao é com o acadêmico Otto
Lara Rezende, conhecido
pelos votos insólitos, tiiilu-
de. página 6)
Assalto
Depois de passarem 26 ho-
ras em agência do Banco
Econômico, em Copacaba-
na. onde fumaram maço-
nha. cheiraram cocaína e se
injetaram drogas nas velas,
seis assaltantes roubaram
dólares, cruzados e jóias,
com valor ainda nao calcu-
lado. (Cidade, página 4)
Consórcio
Duas portarias do ministro
Maílson da Nóbrega estabe-
lecem que os consorciados
já podem antecipar todas as
prestações dos contratos e,
no caso dos consórcios de 60
meses, dar lances de até
50",, do valor do bem.
Telescópio
O telescópio espacial Hub-
ble, que a Nasa lançará no
próximo ano, já ficou obso-
leto. Novas técnlcaa de tra-
tamento de Imagens por
computador permitem ob-
ter Imagens nítidas dos as-
tros sem precisar Ir ao es-
paço. (Página 7)
Cotações
Dólar oficial: NCzS 5,199
(compra), NCzS 5.225 (ven-
da). Dólar paralelo: NCzS
11,80 (compra), NCzS 12.30
(venda). Dólar turismo:
NCzS 11,50 (compra), NCzS
12,70 (venda). BTN fiscal:
NCzS 4,9619. BTN: NCzS
3,6647. Unif para IPTU, ISS
e Alvará: NCzS 59,27; taxa
de expediente: NCzS 11,85.
Uferj: NCzS 52,70. UPC:
NCzS 39,89. MVR: NCzS
65,46. Piso Nacional de Sa-
lário: NCzS 381,73. .Salário
Mínimo de Referência:
NCzS 146,58 (40 BTNb). Ta-
blita única para conversão:
Cz$/NCz$ 2.128,6935.

r—j Em bom por uma escassa cadct-
ra, entre as 350 colocadas em

disputa, o Partido Socialista Operário
Espanhol (PSOE) obteve pela terceira
vez consecutiva a maioria absoluta
do Parlamento, nas eleições realiza-
das no domingo. Com isso garantiu
um novo mandato de quatro anos
para o primeiro-ministro Felipe Gon-
zález. no pixlcr há sete, e confirmou
uma regra: a da estabilidade dos go-
vemos da Europa, onde Margarcth
Thatcher. na Inglaterra, governa des-
de 1979, Frahçois Mittcrrand, na
França, desde 1981, e liclmut Kohl.
na Alemanha, desde 1982. No Brasil,
onde do governo federal ao do mais
humilde município as sucessões cos-
tumam reservar surpresas, c difícil-
mente o titular de um cargo executivo
faz seu sucessor, passou-se quase a
erigir como regra que, onde hou\er
governo, haverá desgaste. Sa verda-
de, não é o governo, em si. que des-
gasta. O que desgasta c governo
ruim. (Eleições na Espanha, pág. 9)

Sílvio Santos
tenta uni lugar
em niinipartido

A sete dias do pra/o final para forma-
li/ar sua candidatura, o animador dc au-
ditõrios Silvio Santos reuniu-se ontem
com o candidato do Partido Municipalis-
ta Brasileiro (PMB), Armando Corrêa.
cm nova tentativa de conseguir uma Ic-
genda para concorrer ás eleições presi-
rjenciais. "Falta 

pouco para fecharmos
negócio", informou Corrêa, depois.

Silvio Santos chegou à Academia dc
Tcnis de Brasília, local do encontro
com Corrêa, acompanhado dos senadores
Edson Lobão (PFL-MA). Hugo Napolcão
(PFL-P1) c Marcondes Gadelha (PFL-PB).
Corrêa deixou o local di/endo que ta"consultar as bases". Silvio Santos saiu
pouco depois, escondendo o rosto no Op.t-
ia dirigido por Gadelha. Este, nervoso,
não queria se deixar fotografar. (Pág. 5)

Inflação é de
37,62% e mínimo
vai a NCzS 557

A inflação oficial de outubro, anun-
ciada ontem, é dc 37,62%. Mas o sala-
rio mínimo terá um reajuste recorde de
45,99% cm novembro, chegando a
NC/5 557,33. Esse aumento soma à
correção monetária integral duas par-
celas mensais de 3%. determinadas pe-
Ia lei salarial que. baixada em junho,
estava com a aplicação atrasada.

Os demais trabalhadores terão rua-
justes que variam entre 31.07% c
51,73%. dependendo da faixa salarial c
da data-basc da categoria profissional.
A poupança terá correção de 38,31 % c
os aluguéis anteriores a 15 de janei-
ro. que vencem em novembro, subirão
583,28%. Os novos contratos terão
reajuste de 327.61% (semestral) e
211.58% (quadrimestral). (Pagina 16)

Petista admite
negócio escuso
em São Paulo

O vice-prefeíto dc São Paulo. Lui/
Eduardo Grcenhalgh, admitiu ontem que
a empresa Lubcca Empreendimentos ofe-
receu dinheiro para ajudar a financiar a
campanha do candidato do PT á Presi-
dencia da Republica. Luis Inácio Lula da
Silva. Grcenhalgh acrescentou, no entan-
to. que. tão logo soube da oferta, orde-
nou que ela fosse rejeitada.

A denúncia surciu da parte do can-
didato do PSD ÜDR, Ronaldo Caiado,
durante o último debate entre os candi-
datos realizado pela TV Bandeirantes.
Na época do oferecimento da contri-
buição eleitoral — inicio de outubro —,
a Lubcca negociava com a Prefeitura
de Sáo Paulo a construção de um con-
junto composto por 35 prédios residen-
ciais e 12 de escritório. (Pagina 4)

Polícia prende
Nahas 102 dias
após sua fuga

Foragido há 102 dias, o megacspccula-
dor Naji Nahas, que fez negócios na Bolsa
de Valores do Rio com um cheque sem
fundos de NC/S 39 milhões, foi preso nela
Policia Federal no apartamento de José
Augusto MacDowelI Leite de Castro que
ocupa todo o quinto andar do edifício da
Rua da Consolação. 3.625, onde também
mora o secretário de Justiça de São Paulo,
Mário Sérgio Duarte Garcia.

Duarte Garcia alega que não percebeu
nada de diferente nesta última semana em
que leve Nahas como vizinho. A policia
vinha, nos últimos dias, seguindo e fotottra-

fando os seguranças do especulador e ontem
ás 8h30 cercou o prédio, que fica a sete
quadras do apartamento de Nahas no bair-
ro dos Jardins. "Tudo bem, estou preso.
Vocês foram melhores que meus seguran-
ças", admitiu ao se entregar ás I3h30 para
os delegados Mano Espósito e Romeu Tu-
ma Júnior, que comandavam a operação.

Segundo Tuma Júnior — filho do di-
retor do Departamento de Policia Fede-
ral. Romeu Tuma —, no último mês a
policia checou 2Ü esconderijos de Nahas
e pelo menos uma vez os policiais chega-
ram duas horas atrasados. (Página 15)

Confortável exílio
No seu exílio dc pc>uco mais de três

meses. Naji \ahas nunca perdeu con-
talo com amigos c. algumas vezes, li-
eou a metros da polida, pulando de
um endereço para outro, quase sempre
cm São Paulo. Privou-se de alguns
contatos, mas nunca do conforto.
Num apartamento da Rua Guadalu-
pe. por exemplo, a Policia Federal per-
deu Nahas c só encontrou como vesti-
gio de sua presença seis caixas de
uísque. Na casa de IIha bela. só resul-
tou da batida a apreensão de um A/cr-
cedes. Em Paris, para onde suposta-
mente fugira, o delegado Romeu
Tuma só encontrou seu irmão,

Na clandestinidade, relatam os
amigos, Nahas viveu momentos bem
diversos. No começo, conta Alfredo
Grumscr. arquiteto dc muitas mano-
bras de Nahas na Bolsa, o especulador

telefonava só para falar de negócios."Eu estava certo. Viu a Vale do Rio
Doce? Já chegou a NCzS 40 mil",
dizia. Impressões do gênero trocava
também com Luiz Affonso Onero,
dono da corretora PFF.ll. que perdeu
uma fortuna na última malsucedida
incursão de seu amigo.

Aos poucos, porém, o esconderijo foi
deprimindo Nahas. Sabe-se que fez ape-
los em tom dramático a seu amigo Ma-
Uvas Machlme, dono da Sharp. Com os
advogados José Carlos Dias e Nilo Ba-
tista nunca escondeu amarguras como a
dc não pixlcr comparecer ao aniversário
da (ilha. "Seqüestradores e assassinos
estão soltos e eu tratado como o maior
bandido", queixava-se.

No fim estava tomado de profun-
da depressão. Deixou a barba crescer
e nunca mais perguntou por ações.

Alfredo (sentado à esquerda) e Rogério, irmãos e acusados

Para Brizola, o problema é Lula
Etevaldo Dias

O ritual nos aeroportos é invu-
riável. Ninguém ousa entrar no ja-
tinho da campanha antes de Leo-
nel Brizola. Éele que pessoalmente
decide quem vai viajar no seu avião
e em que poltrona. Como um pro-
fessor arrumando os alunos num
ônibus escolar, distribui: "Você

aqui, você ali, puxe a pasta para cá,
olhe o espaço para as pernas". Per-
gunta repetidamente — cinco vezes
seguidas — se os lanches estão a
bordo e se embarcaram também os
cocos verdes, oferenda de um pe-
detista alagoano. Só então sossega
e autoriza o lear jeat a iniciar o
procedimento de decolagem. É as-

sim. cuidando dc detalhes, contro-
lando despesas, rascunhando de
próprio punho os discursos e igno-
rando o marketing político em vo-
ga nesta eleição que Leonel de
Moura Brizola, 67 anos, e.x-enge-
nheiro, e.x-governador do Rio
Grande do Sul e do Rio de Janeiro,
e.x-deputado federal e e.x-e.xilado,
tenta realizar uma idéia lixa perse-
guida há 25 anos: ser presidente da
República.

A candidatura Brizola pode ter
mudado muito, para quem olha
sua trajetória de fora, pela lente
das pesquisas de opinião pública.
Por dentro, ela continua exata-
mente o que sempre foi — uma
personalidade forte cercada de as-
sessores cuja principal função é

manter de pé a crença cm sua in-
tuição política. E o melhor lugar
para se ver isso é do alto. Ou me-
lhor, de dentro de seu avião. Na
conversa descontraída de bordo.
Brizola dedica meia-dúzia de pala-
vras a Collor de Mello, adversário
que, em terra, foi o alvo principal
de seu comido em Maceió, no do-
mingo. No ar. sua preocupação é
com Luis Inácio Lula da Silva, do
PT, que. por incomodá-lo na
disputa eleitoral, considera uma es-
pécie de usurpador do trabalhas-
mo. O velho trabalhismo que con-
sidera seu por incontestável direito
de herança desde a morte do presi-
dente Vargas. (Continua na pág. 3)

Presos os três
acusados de
matar Pavanelli

Acusados do assassinato do presi-
dente do Sindicato das Empresas de
Transporte Coletivo. Resiéri Pavanel-
li. foram presos ontem, no Rio de
Janeiro, os irmãos Alfredo e Rogério
Machado, donos de uma empresa de
ônibus, e o ex-PM Alfredo Manoel
Moreno Filho. A prisão foi pedida
pelo delegado José Carlos Ribeiro ao
juiz José Bevilacqua.

Revoltado, Rogério disse: "Estão

querendo fabricar um criminoso". Alfre-
do Moreno, que negou a acusação, res-
ponde a inquéritos por roubo e homicí-
dio. O delegado José Carlos Ribeiro
pediu a prisão porque um outro suspeito
do crime apareceu morto e eslá desa-
parecida a única testemunha, o portei-
ro Antônio Fontes. (Cidade, página 5)
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COMPRAMOS: JÓIAS
ANTIGAS E MODER-
NAS — RELÓGIOS PA-
TEK — ROLEX — LANG

VACHERON — CRO-
NÓGRAFOS. FASES DE
LUA Avaliação Grátis s/
compromisso Shop-
ping Cassino Atlântico14. 333 Tal. 521-0945.

COMPRO JÓIAS ANTI-
GAS E MODERNAS -
Cartier — V Cleel —
Bulgari — Tilfany —
Boucheron o outros Só
de pessoas idôneas
Shopping Cassino
Atlântico 3* AND. L|
333 Ttl: 521-0946 Es
lar. Prónrio

COMPRO URGENTE
— Jóias antigas e mo
dornas Brilhantes
Relógios. Patek, Ro-
lex, etc Segurança e
honestidade (colecio-
nador estrangeiro)
Fco Otaviano 42 A
Cnrsa T»' ?«7.07RB

TROCO APT0 IPANE-
MA (a escolher) por
relógio Patok Crono
grafo 

"40" fases de
lua Shopping Cas-
smo Atlântico 3o
andar loia 333 Tel
521 094?.

PAttK — PHILLIPPE
ROLEX — CARTIER
JÓIAS ANTIGAS

Compramos com a
SENSIBILIDADE de
quom conhoco. nao
venda sem nos cônsul-
tar Shopping Cassino
Atlântico 3* and. l.J
333 TEL 621-0945.

«VNTKIUÉ »V»T AUCIrON
ESTAMOS RECEBENDO PE
ÇAS PARA O NOSSO PflOXI
MO LEILÃO DE ARTE, PINTU
RAS NACIONAIS E EURO
PEIAS - ANTIGÜIDADES -
MÓVEIS - TAPETES - PE
ÇAS PARA COLECIONADO
RES AVALIAMOS A DOMICI
LIO RUA ERANCISCO OTA
VIAN0 42 ATE1267 97BH

JÓIAS EM PLATINA - Bri-
Ihontea grande» — Relógio»
- PATEK - ROLEX - CAR-
TIER Compramos à vista, co
brtmoj a melhor olorta Sai-
ba o valor real de suas peças
Entrevrstes s/ compromisso
pelo Tel: 521 0945 SHOP-
PING CASSINO ATLÂNTICO
3" and. Loja 333 Estaciona-
mento nrónrio

COMPRO URGENTE
(Cotação Internacional)
Galle Lalique Sevros
Praianas ¦ Esculturas
bronze e marfim Mo
veis Antigüidades ti
nas Fco Otaviano 42
Copa Tel 267 97EW
Sra Isabel

NAO É PRECISO VIA
JAR A N.Y. OU LON-
DRES para vender suas
JÓIAS ANTIGAS — RE-
LÓGIOS PATEK — RO-
LEX — CARTIER a pre
ço INTERNACIONAL t
so marcar entrevista pe
Io Tel 521-0945

COMPRO URGENTE
Jóias antigas e mo

dernas —. Patek -
Rolex Cartier Com
prador internacional
Shopping Cassino
Atlântico 3Ü andar Io
ia 333 Tel. 521 0945

i «
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Coluna do Castello
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O apresentador
mantém ameaça

Sílvio 
Santos mantém

o suspenso entre os
candidatos a presidente
da República, hoje cha-
mados de presidenciáveis
(presidênciaveis somos
todos nós, brasileiros c
brasileiras, maiores de
35 anos, eleitores c por-
tanto em condições de
sermos leitos candidatos até o dia 14 de
novembro por um dos partidos ou micro-
partidos registrados na Justiça Eleitoral),
prometendo autori/ar um partido, que esta-
ria sendo selecionado, segundo leio. pelos
senadores Hugo Napolcão e Edison Lobão.
Ao que sei, pelo menos o senador Hugo
Napolcão continua a presidir o PFL e a
esperar ainda por uma desistência de Aurc-
liano Chaves. Nem esse partido nem o PL
nem o PTB estão disponíveis para a grande
aventura do apresentador de programas de
auditório.

Além de definir o micro da sua preferén-
cia, Silvio Santos terá de preparar-se para a
etapa judiciária do registro de uma cândida-
tura que certamente será impugnada pelos
que já estão na disputa Como o tempo c
escasso, alguns dias seriam consumidos até
que o Tribunal Superior Eleitoral possa se
reunir para discutir a questão e decidi-la, A
lei autoriza o registro de candidaturas a
qualquer momento até a véspera da eleição
mas ha outras objeções que seriam levanta-
das, como o fato de ser o auto-candidato
notório proprietário de uma emissora de le-
levisão. central de uma rede nacional. Mas
ele parece estar disposto a passar por ludo
no pressuposto de que sua campanha está
feita por sua longa intimidade com o eleito-
rado que se constitui na audiência dos seus
shows.

O eleitorado de Silvio Santos, dos extra-
tos mais carentes da população, parece efe-
tivamente mobili/ávcl pelo simples anuncio,
ainda que por escassos 30 segundos, do
registro da candidatura, que seria inevitável
apesar do prognóstico de dificuldades feito
pelo ministro Francisco Rc/ek. Em Brasília,
pelo menos, nào parece haver dúvidas a
respeito. A empresa Soma Opinião c Mer-
cado realizou, na última semana, duas pes-
quisas sobre as tendências da capital. Na
primeira, sem Santos, as preferências divi-
diam-se assim: 24,6° o para Lula. 18.4%
para Collor, 14.2% para Covas, 9,5% para
Bri/ola. A mais recente, incluindo o candi-
dato da TVS. acusa fundas mudanças: Sil-
vio Santos com 21.1%. Lula com 19,3%.
Collor com 13.1%. Covas com 12.2%, e
Brizola com 8%. Collor c Lula perderam
quase que na mesma proporção. Covas
também teve quebra apreciável. Somente
Brizola saiu quase ileso.

Nào havendo partidos nem forças osten-
sivas a estimular o ator a se candidatar,
persiste a especulação entre políticos sobre
interesses ocultos relacionados com o gover-
no Sarney e que se teriam manifestado à
revelia de políticos corretos como Hugo Na-
poleào e Marcondes Gadelha que enfren-
tam em choque aberto com o candidato do
PFL. Aureliano Chaves, o qual seria a pri-
meira vitima de manobra que os próprios
dirigentes pefelistas nào teriam detectado.
Informações vindas de Sào Paulo, por
exemplo, revelam que um dos assessores do
Palácio do Planalto reuniu-se ali com cm-
presários na mesma sexta-feira na qual ex-
plodiu a noticia da desistência de Aureliano
e da escolha de Silvio Sanios para substitui-
lo. O assessor declarava-se "por dentro" e
anunciava aos perplexos interlocutores que,
se Santos fosse bloqueado, haveria alterna-
tivas.

O maior espanto, no entanto, viria com
a revelação da alternativa: a insinuação de
que Sarney teria seis anos de mandato e nào
apenas cinco anos. Trata-se obviamente de
uma leviandade mas os empresários despre-
venidos sairam do encontro a rununar a
incrível c despropositada insinuação. Prova-
velmente o presidente da República ignora
essas intrigas que á sua revelia ocorrem com
envolvimento de pessoas de pouca vivência
política mas suficientemente crédulas para
se deixarem por elas perturbar. A cândida-
tura Sílvio Santos está a esta altura dimen-
sionada como uma mera aventura pessoal a
que as circunstâncias dão dimensão no
mundo dos negócios. Aparentemente nada
de sério está por trás da imaginação do
apresentador, incendiada pela inadvertência
de políticos em busca de apoio eleitoral para
suas frustradas maquinações.

Não mexe com dinheiro
Do senador Itamar Franco, candidato a

vice-presidente na chapa encabeçada por
Collor. recebi o seguinte telegrama: "Infor-
mo ao prezado jornalista c amigo que nào
tenho nenhuma ingerência nos recursos des-
tinados à campanha de Fernando Collor em
Minas Gerais. Atenciosamente, a) senador
Itamar Franco".

Carlos Castello Branco
__________¦_¦_______¦

Ermirio apoia Covas, mas
reclama das indefinições

Jabontâo — Solano Jos6

SÀO PAULO — O candidato do
PSDB, Mário Covas, finalmente eneon-
trou-se ontem com o empresário Antônio
Lrmirio de Moraes, superintendente do
maior grupo privado do país, o Votoran-
tini. que há duas semanas mostrou-se dis-
posto a conversar diretamente com o can*
didato tucano sobre seu apoio financeiro e
político á campanha. Algumas horas an-
tes do encontro, que se realizou à larde em
endereço guardado a sete chaves pelos
assessores e políticos próximos a Co-
vas, Ermirio confessou sua simpatia por
Covas, mas se queixou da falta de defini*
ções mais claras sobre as idéias políticas
do candidato do PSDB. "1:1c é um homem
serio, pelo qual tenho a maior simpatia
Mas precisa sair de cima do muro c definir
qual é a sua linha política", disse o empre-
sário à saída do almoço que regularmente
faz no Hotel Ca'd'Oro. no Centro de São
Paulo.

Ermirio mostrava-se preocupado, so-
bretudo, com a eventual aproximação de
Covas com o candidato dis PT. Luis In.i*
cio Lula da Silva "Agora abriram ate um
comitê Lula-Covas", observou Antônio
Lrmirio, refenndo-sc ao comitê híbrido
formado cm São Paulo por eleitores dos
dois candidatos. "Esse tipo de iniciativa
deixa os eleitores confusos, inclusive a
num", disse Antônio Ermirio, que apon-
tou outro erro na campanha do senador

Mário Covas. "Ter perdido o Roberto
Magalhães foi muito ruim. Lie é um
ótimo político c estaria ajudando mui-
to os tucanos".

Apoio ~ Com essas criticas na cabe*
ça c uma ponta de mágoa pelo fato de
Mario Covas nào lhe ter dado apoio
quando disputou o governo do estado
cm 1986, Antônio Lrmirio reuniu-se, no
domingo á noite, com o presidente nacio*
nal do PSDB, ex-governador Franco
Montoro, no amplo apartamento de
Montoro, no elegante bairro do Iguatemi
Nesse encontro, o empresário teria deixa-
do claro seu voto no candidato tucano,
"Que ele vota no Mário, já está certo.
Mas a manifestação pública desse voto e o
apoio a candidatura vão depender da reu-
niâo entre os dois", disse Montoro.

A reunião ontem à tarde entre Antò*
mo Ermino c Mano Covas foi feita cm
absoluto segredo Nem mesmo os ami*
gos e políticos mais próximos de Covas
conheciam o loca) do encontro que. sur-
preendentemente, não se realizou na Vo-
torantitn Mas, no inicio da noite, festeja*
\a*sc o resultado da reunião que, segundo
os tucanos, acabou definindo o apoio do
empresário, "Ele prometeu apoiar Covas.
mas o anuncio oficial será feito pelo pró-
prio Antônio Ermirio, quando ele achar
mais conveniente", diziam, animados, li-
deres tucanos.
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Freire, tio PCB, debateu com estudantes de "Moscouzinfw'

Freire afirma em Jaboatão
que é um "cidadão comum"

JABOATÃO DOS GUARARAPfcS. PE
-— Segundo maior colégio eleitoral de Per*
nambuco. e tradicional reduto do eleitorado
de esquerda no estado, esta cidade, conhecida
nos meios políticos locais como "Moscou/i-
nho", oumu ontem a pregação que o cândida*
to do PCB. Roberto Ircirc. vem f.vcndo,
para se mostrar "um cidadão comum" c que o
partido, na realidade, prega 

"uma sociedade
fraterna, com princípios bem mais cristãos do
que visemos no Brasil de hoje".

JaboatJo fica a ÍI quilômetros de Recife, c
foi • primeira cidade brasileira a eleger um
prefeito comunista, o mediei» Manoel Calhei-

ros, cm 1947 Atualmente administrada pelo
PMDB, c o único municipio pernambucano
onde o prefeito, o cs-deputado Geraldo Melo.
dá apoio declarado e oficial ao candidato do
l"CB. apesar dos baisos índices alcançados
nas pesquisas eleitorais, "Nosso voto c para
marcar uma posição política e nâo simples*
mente para elegermos o candidato", explicou
ontem Geraldo Melo. acrescentando: "Esta-
mos tentando plantar sementes que poderão
ser colhidas até daqui a duas décadas " Melo
conseguiu lesar para Freire o apoio do vice-
prefeito, e de sete dos nose vereadores que
compõem a bancada do PMDB na Câmara
Municipal

Cidade autoriza prefeito
a escolher seu candidato

BRASÍLIA — Palco do recorde de albeti*
/ação no Brasil — 100*. entre as crianças c
adultos até 30 anos —. o município de Dom
Inocêncio, com 10 mil habitantes e distante"00 

quilômetros de Tcrcma. prepara-se para
oferecer uma nosa surpresj ao pais e uma
nova marca ao Ptaui dar a um sò candidato,
em 1$ de novembro, seus 3 MX> votos Para
isso. entregou ao prefeito Manuel üra Parcn*
te. 71 anos. uma procuração por cscntn para
que escolhesse, em Brasília, o candidato do
município Ao final de quatro dias de cônsul*
tas, o prefeito retorna com um dilema não
sabe ainda se indica a população o nome de
Leonel Brupta ou o de Silvio Santos

O privilegio de escolher o candidato de
toda uma cidade c explicado pel_ liderança
exercida pelo prefeito, padre diocesano, con-
qutsuda cm íó anos, durante os quais im-
plantou um sistema educacional que projetou
o município ate na cxtcnoi O padre Manuel
Lira — personagem, inclusive, de um livro
da escritora inglesa Prgpc Bcnton. vibre sua
obra c personalidade - c um líder que não
saifre cotitesiaçao cm Dom Inoccncm, jk,.ido
A concUçáo de município este ano. também em
conseqúènoa do trabalho que ah dcscnvol-
seu

Pragmático — Padre Lira peregri-- . ;*• r Bras;!^ todl a semana passada e
solta a Dom Inocêncio amanhã, contrariado
em seu dc*c_o pessoal de votar cm Ronaldo
C atado — "peia sua luta cm íasor da apncul-
tura" —. mas satufcito com a perspectiva de
fixar o município em Silvio Santos ou Leonel
Bruola, as preferencias do PL L estadual, que••egue a liderança do senador Hugo Napolcão.
et ministro da Educação

6 exatamente o vinculo com Hugo Napo-
leão a causa da opção pelo PFL "Lm 

prig*nutismo necessário", explica o padre, retenn-
dose a necessidade de preservar o projeto
educacional do município, que ele começou a
desenvolver, sem qualquer ajuda oficial, cm
|s}^K, c que resultou na transformação do
complexo educacional de Curral Novo, então
distnto de São Raimundo Nonato, em muni*
apto, 30 anos depois

Responsabiliza o atual governador do
ftaui. Alberto Silva, pelo fim do convênio que
piHsibilitav.i professoras pagas pelo estado e
pelo corte da merenda escolar Isso tira qual-
quer chance do candidato do governador,
Fernando Collor de Mello (CRN) ser o predi*
leto cm Dora Inocêncio Hugo ainda nâo deu
resposta definitiva, mas a garantia de que
tudo fará para viabtli/ar a candidatura do
animador Silvio Santos, proprietário da rede
SBT Se esta não der certo, de acordo com o
senador, o PLL do I .aui. sem exceção, apoia*

ra Leonel Bn/ola, que nào sofre restrições de
padre Lira

Obstinarão —- A obstinação do pa*
drc*prcfcito toma-o indiferente ás pressões da
familia o irmão, Edson, é eleitor entusiasma*
do de Collor e a sobrinha Mercês, parttdárta
de Mano Covas c colaboradora voluntária de
sua campanha. A dedicação ao mumcipio
vem desde os tempos de adolescente Manuel
Lira tornou-se seminarista cm l'>44. parte dos
estudos fatos cm Recife, parte em Fortaleza
Aos 13 anos, já liderava campanhas de canda-
de para as vitimas da seca A região onde anos
mais tarde implantaria seu método rcvolucio*
nano de ensino abrange 8 000 quilômetros
quadrados de caatinga e constttui-sc na mais
anda de todo o Nordeste

Da telefonista do único posto que atende a
toda a cidade, ate os vereadores, divididos
enlre PI L c PMDB. todos fala. bem de padre
Manuel Lira. "Ele é um homem bom demais e
que fe. uma obra divina em silêncio", opi-
na Aunnda da Silva Ferreira, de 22 anos,
ex-aluna do Centro Educacional de Dom Ino*
cêncio. que hoje divide o tempo entre a ativi-
dade de telefonista, que lhe rende NCrS 20o
mensais, e de professora prática.

Dos vereadores, nào podena haver maior
declaração de confiança que a procuração, na
qual padre Lira c chamado de "prefeito de
consenso". Nela, os vereadores, o presidente
da Câmara c o vtcc-prcfcito atestam que ao
padre Lira esta contada a missão "de nos
indicar o candidato á Presidência da Repubh*
ca que melhor se identifique com os ideais de
educação que nos fez conhecidos c. ao mcsm>>
tempo, mereça fe de alguma sensibilidade ^i-
ra com o sofnmcnto cm que a escassez perma-
nenie de chuva*, nos faz viver"

Lm IX-m Inocêncio, nào há crianças em
idade escolar (de seis aos 14 anos) que nào
esteja malnculada, assim como nào se encon*
tra entre os adultos ate 30 anos. um analfabe-
to. Não existe evasão escolar, c o indice de
repetência e infenor a 5%, dados confirmados
pelo Mmistcno da Educação, Fssc "pais",
dentro do Piauí, obedece a um calendano
escolar prónno, vinculado ás safras, e a um
sistema pedagógico que reduz significativa*
mente o tempo de escolaridade, sem prejuízo
da eficiência

Padre Lira viabilizou seu projeto cm Sâo
Paulo. onde. entre I95X e IsXO, conseguiu
sozinho Cr$ 8.000, quase 100 maquinas de
costura c uma quantidade de doações sufi-
ciente para encher quatro caminhões de mu-
danças, através da Fundação Ruralista —
entidade sem fins lucrativos, que cnou para
dar suporte jundico a empreitada
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Onde a natureza fez suas moradas
Entro Guarapari e Porto
Seguro existem praias
inexploradas e lugares
pitorescos.
Saia na frente e vá desbravar
Nova Guarapari, Moaipe,
Prado, Cumuruxatiba,
Tororão, Alcobaça e maisa^yiltA«,AR, Santa Cruz Cabrália, Coroa
Vermelha, Trancoso, Arraial

d'Ajuda e muitos outros pontos inesquecíveis.
Seja um dos primeiros a descobrir Prado — o mais novo destino
turístico do sul da Bahia. Lá,você se hospeda no novíssimo Hotel
Praia do Prado, plantado de frente para o mar, num lugar onde
a natureza e o conforto se combinam com perfeição.
A natureza entra com a beleza
A Soletur com o conforto.
E vocô com o prazor. ^MjjjjuW*' *•——G.

, ôn,bus de luxo ISOlNAVEj^ou ofac^

£__£«_-"-''!* #7^** fe
PlHv'¦ _tT ^y Y-
V;?I*''"^'4>('Ç' 

' •"?"•'';¦ 
, i ....niLilL Li).'1

.._...

*~ ~"*""" *_#_.___. íS_ífl___

MST __•!__ ¦, • v,. _HQH

HOTI^MAOOP^OO

^soletur
OuQviòO:

Cínlro - Rua da Quitanda, 20/Slj. • Tel.: 221-449. TIJuc» - Praça Saens Porta, 45/Lj. 10 I • Tel.: 264*489.
Ipotirma - Rua Visconde de Pirajá, 351/Loja 105 - Tel.: 521-1188 Barri - Av. Armando Lombardi, 800/1.. N - Tel : -199^).,09

CONSULTI SIU AOENTE DE VIAGENS FILIADO A ABAV E SOLICITE FOLHETO ESPECÍFICO.

Segundo turno — Um .rupo de W) senadores e depu*
tados federais do PMDB avisou ao governador de Pernambu-
co, Miguel Arraes que permanecera fiel ao candidalo do parti*
do, Ulysscs Guimarães, ate o dia 15 de novembro, mas que
depois vai apoiar o candidato de esquerda que passar ao
Segundo turno, com 0 qual pretende discutir um programa de
governo. O grupo se fez representar cm dois encontros com o
governador pelos deputados Francisco Pinto (BA), Dante de
Oliveira (MT), Mareio Braga (RJ), llaroldo Sabóia (MA) e
Antero de Barros (PR) O deputado Francisco Pinto disse a
Arraes que. com essa decisão, fica afastado o pengo de deses*
truturaçao do partido no primeiro turno, ia que o grupo esta
convencido de que ou Leonel Brizola (PDT) ou Luis Inácio
Lula da Silva (PT) chegará ao segundo turno.
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Para Brizola, o problema é Lula
HflnfllovejaacQ —
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Brizola, de lenço vermelho no pescoço, êm plena atividade

única secretária atende a todo staffáá campanha Neslc apar-
lamento cm Ires quartos mal adaptados para escritórios tem
assento os Ires principais assessores Je Bri/ola. UkIos na fjua
dos 60 anos, companheiros de exílio. Cibihs Viana, colega de
universidade do governador, professor de economia, seu mau
intimo conselheiro político, conhecido como os "olhos e ouvi-
dos" do engenheiro O capitão Allair Campos, o comandante.
responsável pelo esquema militar de Bri/ola no exilio, autor de
planos de invasão armada ao Rio Grande do Sul a partir do
Uruguai, c hoje responsável pela segurança do candidato
CVupa outra sala . Rafael Pcrcs Borges, tesoureiro da campa-
nha. Na esfera da campanha Bri/ola ouse ainda Seiva Morei-
ra. jornalista, editor da revista "Cadernos do Terceiro Mun-
do".

Com este pequeno exercito, confiando na sua intuição
política e dono de uma rcspeiiável autoridade no grupo, que
Leonel Bn/ola comanda sua campanha Mesmo entre os inti-
mos jamais c chamado de você. usam títulos como engenheiro,
comandante, governador, chefe Nada c feito sem seu pr*cvio
conhecimento c costuma contradizer assessores sem muito
cuidado. Na tarde de ontem o deputado Vivaldo Barbou
concedeu longa cnirevisu i imprensa falando dos entendimen-
los que vinha iá/endo com outros partidos de esquerda jà com
sistat ao segundo turno Bri/ola pouco mais tarde liquidou
toda a tese de Barbosa dt/endo. "Nâo ha nada de contatos
agora, só depois das eleições". Também na manhã de ontem a
executiva do PDT havu decidido que a campanha se dana a
partir dos grandes centros nesta fase final. Por volta das 14
horas Bri/ola entrou na reunião Tnnta minutos depois seu
assessor de imprensa divulgava o roteiro de viagens do candi-
dato com visitas a cidades como Cara/inho. no Rio Grande do
Sul, e Campo Mourão, no Paraná (E D )

./

(Continuação da primeira página)

0 jato decolou de Maceió,
ás 2lh40m, do último domin-
go, levando a bordo um Lco-
nel Bri/ola gripado, meio rou-
co c satisfeito com o comieio:"Quantas 

pessoas tinha no co-
inicio, Conlursi?"- pergunta a
um de seus mais velhos c inti-
mos amigos, o fotógrafo Car-
los Contursi que o acompanha
desde 1946. Conlursi acha que
SO mil, alguém lhe diz que a
imprensa registrou 6U mil."Não está mal, somos pobres
mas não somos orgulhosos ".
Cm cálculo rigoroso indicaria
que no máximo haviam 25 mil
pessoas na praça. Mas Brizola
está satisfeito com os comícios
do domingo, em Mossoró,
Campina Grande e Maceió."O 

presidente Gelulio Vargas
sempre dizia; pira onde Cam-
pina Grande vai lodo Nordes-
te vai atrás.

Cita Vargas e se lembra de Lula. "Nâo 
posso perdoar o

Lula por ter chamado o presidente Vargas de pai dos pobres c
mãe dos ricos. Cm operário nâo pode ofender a memória de
Vargas, é um insulto muito grande"-di/ irritado Brizola costu-
ma dizer que c o fio da historia. Parece estar convencido disto
Vargas está presente nas conversas como se estivesse vivo.
Veste-se no mesmo estilo dos anos 60. quando deixou o Brasil
para o exílio. Nâo usa jeans. nem tênis, calça botas, destas de
fcicho èclair. Sua pasta c do tino escolar, vive carregada de
papéis, adesivos da campanha sobrando por uma das divisórias
c remédios contra a gripe. Csa expressões fora de moda; "Nâo
vou tomar mais coco verde senão fico com barriga dágua".
Mas c um bom contador de histórias e vibc prender atenção de
ouvintes, administrando sempre um certo suspense cm suas
histórias. Nos comícios sabe perceber o momento em que seus
discursos, sempre longos, cm media de Ml minutos, começa a
cansar. Neste ponto invariavelmente ataca a TV Globo, o
governo, as pesquisas e arranca entusiasmados aplausos
Velhos companheiros O quartel general de Bn/ola
está instalado no edifício São Carlos, de oito andares, na Av
Atlântica, cm Copacabana, onde mora no em dois apartamen-
los, no sétimo andai. No andar de baixo, em um apartamento
cedido por uma família de gaúchos, instalou seu estúdio para
gravar programas de televisão, no apartamento 501, mora seu
amigo Cibilis Viana, principal conselheiro político. No segundo
andar, cm um apartamento com restos de uma decoração dos
anos 50. com lustres de cristais, sujos c envelhecidos, paredes
com pintura amarclccidas. tem como decoração principal o
retraio de Geiuiio Vargas.

Nada no apartamento è compaUvcl com uma moderna
campanha presidencial Os telefones tem fios compndos que
cru/am a sala, no lugar de aparelhos mais modernos, uma uma

PT e PDT querem fazer
inal da campanha em

Minas na mesma praça
BELO HORIZONTE — A Coordenação de Propaganda

Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TREi em Mi-
nas lerá que resolver um impasse criado pela disputa de
espaço entre os candidatos do PDT. Leonel Brizola. e
do PT. Luís Inácio Lula da Silva, nesta capital Os dois
marcaram o comício de encerramento da campanha cm Mi-
nas para o mesmo dia e locai 11 de novembro, na praça da
Rodoviária (Praça Rio Branco), no Centro da cidade. O PT
reservou a data junto a prefeitura c o PDT fc/ o mesmo na
Secretaria de Segurança Publica.

0 presidente do PT regional. Antônio Carlos Pereira, o
Cartão, disse ontem que a data ê intransferível c que
se o PT perder a praça da Rodoviária, vai realt/ar o comício
na praça da Estação (Praça Rui Barbosa), distante apenas
400 metros cm linha reta Nesse caso. a disputa pode ganhar
confrontos pessoais entre os militantes dos dois partidos,
porque passeatas, caravanas c grupos pelistas c pedctistas
irão se cru/ar pelas ruas do Centro.

Confrontos — O Ff manlevc instalado na praça da
Rodoviária o palanque utih/ado para o comício do último
dia 18, para diminuir despesas Segundo Carlào, a montagem
custou NC/S 20 mil ao partido e, se ficar no mesmo
local ate o dia 11. a despesa ficara cm mais NC/S 20 mil,
Mas. se tiver que mudar de lugar, serão gerados novos
custos de desmonlagem. transporte e montagem do palan-

A asscssona de imprensa do PDT em Minas informou que
o partido esta disposto a negociar, mas só depois da
decisão do TRE. Se ganhar a questão, o PDT pensa ate em
utili/ar o palanque ja armado, logicamente combinando um
ressarcimento de custos ao PT. Mas. se perder a praça, além
da alternativa de mudança de local, o partido de Hn/ola vai
estudar também uma possível mudança de data.

Só que, a essa altura da disputa, as dalas vão rareando. O
candidato do PCB. Roberto Freire, marcou o comício de
encerramento cm Belo Horizonte para o dia 10 de novembro,
na mesma praça da Rodoviária Ainda nâo está claro se
Freire vai também negociar com o PT a utilização do palan-
que armado no local.

Crise interna faz PFL
mandar duas fitas para
programa na televisão '

BRASÍLIA — O ministro Luiz Octávio de Albuquerque
Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). enfren-
tou ontem um caso inusitado na sua rotina de trabalho. Entre
duas fitas magnéticas com a propaganda eleitoral gratuita do
PFL, cada uma com oito minutos de gravação, cie teve que
escolher apenas uma para veicular no horário destinado ao
partido.

Aparentemente desconhecendo o conteúdo de ambas as
fitas, o ministro decidiu pela fita n° 795, entregue pelo
coronel José César da Fonseca, um dos credenciados do PFL
junto ao TSE. A decisão do ministro foi tomada, segun-
do a assessoria de imprensa do Tribunal, logo depois de
consultar o candidato do partido, o ex-ministro Aureliano
Chaves. A disputa pelo horário, reflexo da crise interna no
PFL, começou ontem pela manhã, quando outro credenciado
pelo PFL, Ronaldo Batista de Araújo, chegou cedo ao
TSE, às 7h45, e entregou a fita n° 821, solicitando sua
divulgação no lugar da primeira. Ambas estavam programa-
das para serem veiculadas às 20h30 de ontem.

A Radiobrás não soube o que fazer e resolveu devolver as
fitas ao TSE. Quando recebeu as fitas de volta da Radiobrás,
responsável pela edição do programa eleitoral, Gallotti optou
por ouvir o candidato do PFL. O telex ao ministro foi
enviado às llh25. A resposta de Aureliano veio rápida, ás
12hl I, também via telex. Aureliano Chaves não se limitou a
escolher a fita, mas informou ao TSE que, de agora em
diante, apenas o coronel José César da Fonseca está habilita-
do a entregar as fitas do PFL.
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PDT resolve
atacar mais
PT e centro
Com 

a i or rouca, o rosto condo
do sol ilo Nordeste, e priticlp.il-

mente entusiasmado por ter liderado o
maior comício da história de Alagoas,
anteontem, quando reuniu cerca de òO
mil pessoas em Maceió, o candidato a
Presidência da República pelo PDT,
Leonel Hn/ola, anunciou uma nova
fase de campanha. Vai partir para o
ataque, moderado, contra os cândida-
/os do "campopopularedemocrático"
nos 1.1 dias que restam de propaganda
gratuita: Luis Inácio Lula da Silva
(PT), Ulysses Guimarães (PMDB),
Mano Covas (PSDB) e Roberto Frdre
(PCB)

Bn/ola. que dedicou a maior p.irte

de seus programas no horário eleitoral
gratuito na televisão a criticas a Col-
br, Afif Domingos (PL)e Paulo Maluf
(PDS), taxados de "filhotes da ditadu-
ra", tem agora a expectativa de que
seu principal adversário, Fernando
Collor de Mello <Í>RN\ nâo será o
mais votado no dia 15 de novembro, li
quer destacar-se dos demais adversa'
rios."Somos idênticos mas nâo somos
iguais", disse Bri/ola, para sustentar
sua nova postura de criticar os candi-
datos do PT, PSDB. PMDB e PCB.
sem exagerar para não correr o risco de
perder o apoio deles, numa eventual
vitória no primeiro turno. "São vou
ofender ninguém ", 

garantiu. Dos can-
didatos do "campo 

popular c demoerá-
tico", Bri/ola vai direcionar seus ata-
ques mais para Lula, que está nos seus
calcanhares nas pesquisas de intenção
de voto. "\âo dá para entender como
um líder operário pode ser contra os
Cieps — escolas de tempo integral
enadas por Bn/ola quando governa-

dor do Rio de Janeiro —•". afirmou o
candidato do PDT.

"Lula ó mais radical do que eu, mas
não está á minha esquerda ", analisou
Bri/ola. O radicalismo de Lula, para
Bri/ola, está na maneira do candidato
da frente Brasil Popular pregar suas
propostas, afirmando que não vai pa-
gar a divida externa e que vai fa/er
reforma agrária, por exemplo. "Quem
não vi que isso não é verdade? Quando
ele chegar ao governo vai ter que ne-
gociar. Isso não passa de demagogia,
de discurso para tirar votos dos incati-
tos", considerou o candidato pedetis-
ta.

Covas, Ulysses e, menos intensa-
mente, Roberto freire, também serão
alvo da língua ferina de Bri/ola, que já
prepirou um questionário para eles e
Lula: O que fi/cram diante do golpe de
1964? Qual é a expenencia administra-
Uva deles? Como se posicionaram com
relação aos planos Cruzado e Bresser, e
com relação ao go\emo Sarney?

MAIS CONFORTO
PARA DIRIGIR SEUS NEGÓCIOS.

-*0fà"**"»- - <***sí*

i r-^^Eàaimlatt
1 '''#&f$mBmWpUm\m^

idPE^^syRs^B _m_M iy^>_^_M _^__K_Kiafi- " ._^hM£s_UÍ

,- , ^ Hlk^ÉrffaÉÜ i^yUjyr ,^'^âyaagaawÊÊmm
mÊ ¦fcHüíi' .w_9Í

OFERTAS POR
ARQUIVO < GAVETAS U70.M
ESTANTE 6 PRATELEIRAS 390.00
ROUPEIRO 8 PORTAS 2.000,00
MESA 1.20m í 3 GAVETAS 660.00
CADEIRA R XA &B 240.00
CADEIRA GIRATÓRIA S.B 730,00
CADEIRA GIRATÓRIA OB 950,00

Assentos confortáveis
e resistentes sâo tao
Importantes no seu carro
como no dia a dia
do escritório.
A Casa Nem Mais Um Passo
tem modelos variados de
móveis para escritório,
novos ou renovados, com
ótimas ofertas para colocar
sua empresa na linha dos

anos 90. E você ainda pode
dar o móvel anllao na troca.
Casa Nem Mais Um Passo.
Marca de qualidade

para escritório.
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AO LADO DO EMBARQUE PARA O HOTtL NAS ROCAS.

Marina Morena é o lugar que voce esrx-rnvn P01"3 investir
com seguranc,a e prazer.

Compa* seu terrenc construa sua casa de marina e saia
mar afora no seu barco, livre de preocupações.

A valorização do seu investimento tem tripla garantia:
o sol de Búzios, o audacioso projeto de engenharia marinha
e o conjunto de obras de urbanização e da estrutura de apoio,
totalmente concluídas.

Alem disso,voei chega facilmente a Marina Morena por terra, mar ou ar.
Aplique num terreno de marina e leve uma vida morena.

0 condomínio completo.
Apoio no mar, conforto,
lazer e segurança em terra.

5 quadras de tênis
2 saunas
Aeroporto
A^ua
Telefone
Pontes

Guarita de
segurança
Sistemas

de comunicação
Ruas calçadas

e arborizadas

A maré está
favorável para

seu investimento.
40% DE SINAL

SALDO EM 12 MESES
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Venha escolher
e reservar o seu terreno de marina.

Incorporação:

A RURAL E COLONIZAÇÃO S.A.

marina
porüo

búzios<__&_/

Vendas:mAICYR MFNF7PS
CRECII *s:
Rua da Alfândega, 25/501
Tels.: 253-6767

512-5234
274-1944

Corretores no local, diariamente, das 9 às 18 horas.

COMPRE SEU TERRENO DE MARINA DE 600 A 1.200M
COM 0 MAIOR APOIO NÁUTICO DOS MARES DO SUL.
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Para Brizola, o problema é Lula
(Continuação da primeira página)

0 jato decolou dc Maceió, às 2lh40m do último
domingo, levando a bordo um Leonel Brizola gripado,
meio rouco, mas satisfeito com o comício: "Quantas

pessoas tinha, Contursi?"- pergunta a um dc seus mais
velhos c íntimos aliados, o fotógrafo Carlos Contursi, que
o acompanha desde 1946, Contursi estima cm 80 mil a

presença dc eleitores, alguém lhe di/. que a imprensa
calculou 60 mil. "Não está mal, somos pobres, mas não
somos orgulhosos", diz Brizola. Um balanço rigoroso
indicaria que no máximo havia 25 mil pessoas na praça' 
dos Martírios. Mas Brizola está satisfeito com o saldo dos
comícios do domingo, cm Mossoró, no Rio Grande do

! Norte, Campina Grande, na Paraiba. e Maceió, ponto de

partida da escalada nacional de Collor. "O 
presidente

Getúlio Vargas sempre dizia: para onde Campina Grande
vai, todo Nordeste vai atrás", comenta Brizola, deposita-
rio dc citações históricas do getulismo que servem para
tudo e, ás vezes, só ele sabe de onde tirou.

Cita Vargas e se lembra dc Lula, "Não 
posso perdoar

o Lula por ter chamado o presidente Vargas de pai dos

pobres e mãe dos ricos. Um operário não pode ofender a

memória de Vargas, é um insulto muito grande'', diz,

irritado na intimidade como se defendesse o padroeiro do
PDT num debate de televisão. Ele tem muito disso: pes-.
soalmcntc é muito parecido com o político que se apre-
senta ao público, o que dá a suas aparições na TV um ar

dc naturalidade e âs suas conversas próxima um jeito dc
vidcotcipe.

Brizola costuma definir-se como "fio da história".
Parece convencido disso. O país, a ser ver, teria contorna-
do o caminho natural da continuidade de Vargas por um

desvio político e seu papei é repor as coisas nos trilhos.
Vargas freqüenta sua campanha, mesmo quando Brizola
nào está discursando, como se não estivesse morto ha 35
anos. Para exercer p papel dc fio da história é que ele se
veste no mesmo estilo dos anos 60, quando deixou o
Brasil para o exílio. Nào usa jeans. nem tênis. Quase
sempre calça botinas, dc fecho édair no cano. Sua pas-
ta, do tipo escolar, carrega papéis, adesivos da campanha
desarrumados, sobrando pelas divisórias, e remédios
contra a gripe. Até nos cuidados com a saúde, tem
cautelas fora de moda: "Nào vou tomar mais coco verde
senão fico com barriga d'âgua". Mas é um bom contador
dc histórias c sabe prender atenção dc ouvintes, pelo
ritmo descansado dc charlar, nos bate-papos, assim como
nos comícios sabe perceber o momento cm que seus
discursos, sempre longos, 50 minutos cm média, começa a
cansar. Neste ponto invariavelmente ataca a TV Globo, o

governo, as pesquisas e acorda os aplausos.

Velhos companheirot — O quartel general dc
Brizola está instalado no edifício São Carlos, dc oito
andares, na Av. Atlântica, cm Copacabana, onde desde

antes dc assumir o governo do Rio dc Janeiro mora cm
dois apartamentos, no sétimo andar. No andar dc baixo,
num apartamento cedido por unia família de gaúchos
que seus assesores invocam sem identificar — instalou o
estúdio para gravar programas de televisão. No aparta-
mento 501, mora o economista Cibilis Viana, a figura mais

parecida com um conselheiro político a sobreviver na
companhia dc Brizola. No segundo andar, um aparta-
mento com restos dc uma decoração dos anos 50, lustres
de cristais sujos e envelhecidos, paredes com pintura
amarclccida, c o retrato de Getúlio Vargas como prato
forte da "decoração", fica o comitê eleitoral, propriamen-
te dito.

Nada no apartamento é adequado ao que se imagina
ser o quartel-general de uma moderna campanha presi-
deliciai. Os telefones tem fios compridos que cruzam a
sala, cm vez de extensões. Uma secretária atende sozinha
a todo staff da campanha. Neste apartamento, cm três
quartos mal convertidos cm escritórios, ficam os três prin-
cipais assessores de Brizola, todos sessentócs, companhei-
ros de exílio. Cibilis Viana, colega de universidade
do governador. O capitão Altair Campos, o comandante,
responsável pelo esquema militar dc Brizola no cxilio.
autor dc planos dc invasão armada ao Rio Grande do Sul

• a partir do Uruguai, e hoje responsável pela segurança do
candidato. I- Rafael Percs Borges, tesoureiro da campa-
nha. Bri/ola ouve ainda Nciva Moreira, jornalista, edi-
tor da revista Cadernos do Terceiro Mundo.

Com essa pequena, arcaica retaguarda, confiando na
sua intuição política e dono de uma ascendência sobre
o grupo que anula qualquer titulo dc intimidade. Leonel
Brizola faz a campanha como bem entende. Costuma
contradizer assessores sem muito cuidado Na tarde de
onlem o deputado Visaldo Barbosa concedeu longa en-
irevista sobre os entendimentos que vinha fazendo com
outros partidos dc esquerda, com vistas ao segundo tur-
no. Brizola pouco mais tarde liquidou toda a conversa dc
Vivaldo, dizendo: "Não há nada de contatos agora, só
depois das eleições". Também na manhã dc ontem a
executiva do PDT havia decidido que a campanha se
dana a partir dos grandes centros nesta fase final Por
volta das 14 horas Brizola entrou na reunião. Tnnta
minutos depois seu assessor dc imprensa divulgava o
roteiro de viagens do candidato com visitas a cidades
como Carazinho. no Rio Cirande do Sul. c Campo Mou-
rão. no Paraná.

Brizola aposta cm Brizola. Quanto mais perto se chega
do coração dc sua campanha, mais claros ficam os sinais
dc que ele não pretende mudar nada cm sua estratégia
eleitoral para vencer o marasmo nos indtccs dc popu-
laridade — dc sua campanha Não c uma candidatura cm
crise, ou sequer aguada pela proximidade do dia da
eleição, porque Brizola ainda acha. como dtzia durante o
cxilio no Uruguai, que para tomar o Brasil bastasa-lhe
um microfone. Lie vai acreditar nisso até o fim. (ED )

PDT resolve
atacar mais
PT e centro
Com 

a voz rouca, o rosto condo
do sol do Nordeste, e pnneip.il-

mente entusiasmado por ler liderado o
maior comício dn história de Alagoas,
anteontem, quando reuniu cerca de 60
mil pessoas em Maceió, o candidato a
Presidência da República pelo PDT,
Leonel Brizola, anunciou uma nova
fase de campanha. Vai partir para o
ataque, moderado, contra os canduLi-
tos do "campo 

popular e democrático "

nos 13 dias que restam de propaganda
gratuita: Luis Inácio Lula da Silva
(PT), Ulysses Guimarães (PMDB),
Mano Covas (PSDB) c Roberto Freire
(PCB).

Brizola, que dedicou a maior pane

de seus programas no horário eleitoral
gratuito na televisão a criticas a Col-
lor, Alíf Domingos (PL) e Paulo Maluf
(PDS), taxados de 'filhotes da ditada-
ra", tem agora a expectativa de que
seu principal adversário, Fernando
Collor de Mello (PRN), não será o
mais votado no dia IS de novembro, E
quer destacar-se dos demais adversa-
nos."Somos idênticos mas não somos
iguais", disse Brizola, para sustentar
sua nova postura de criticar os candi-
daios do PT, PSDB, PMDB e PCI),
sem exagerar para nào correr o risco de
perder o apoio deles, numa eventual
vitória no primeiro turno. "Sáo vou
ofender ninguém", garantiu. Dos can-
didatos do "campo 

popular e democrá-
tico", Bri/ola vai direcionar seus ata-
ques mais p.tr.t Lula, que está nos seus
calcanhares nas pesquisas dc intenção
de voto. "Nio da para entender como
um líder operário pode ser contra os
Cieps — escolas de tempo integral
criadas por Bri/ola quando gosema-

dor do Rio de Janeiro —", afirmou o
candidato do PDT.

"Lula é mais radical do que eu, mas
não está á minha esquerda", analisou
Bri/ola. O radicalismo de Lula, para
Bri/ola, está na maneira do candidato
da Frente Brasil Popular pregar suas
propostas, afirmando que não vai pa-
gar a divida externa e que vai fazer
reforma agrária, por exemplo. "Quem

não ve que isso não c verdade'! Quando
ele chegar ao governo \~ai ler que ne-
gtxíar. Isso não passa de demagogia,
de discurso para tirar votos dos inaiu-
tos", considerou o candidato pedetis-
Ia.

Cows, Ulysses e, menos intensa-
mente, Roberto Freire, também serão
abo da lingua ferina de Bri/ola, que já
preparou um questionário para eles e
Lula ¦ O que li/eram diante do golpe de
1964? Qual c a experiência administra-
uva deles? Como se posicionaram com
relação aos planos Cru/ado e Bresser. e
com relação ao gmerno Sarney?

PT e PDT querem fazer
final da campanha em
Minas na mesma praça

BELO HORIZONTE — A Coordenação dc Propaganda
Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) cm Mi-
nas terá que resolver um impasse enado pela disputa dc
espaço entre os candidatos do PDT. Leonel Brizola, e
do PT. Luis Inácio Lula da Silva, nesta capital Os dois
marcaram o comício dc encerramento da campanha cm Mi-
nas para o mesmo dia e local: 11 dc nosembro, na praça da
Rodoviária (Praça Rio Branco), no Centro da cidade. O PT
reservou a data junto à prefeitura c o PDT fez o mesmo na
Secretaria dc Segurança Pública.

O presidente do PT regional, Antônio Carlos Pereira, o
Carlão, disse ontem que a data e intransferível e que
se o PT perder a praça da Rodoviária, vai realizar o comício
na praça da Estação (Praça Rui Barbosa), distante apenas
400 metros em linha reta. Nesse caso. a disputa pode ganhar
confrontos pessoais entre os militantes dos dois partidos,
porque passeatas, caravanas c grupos petistas e pcdctistas
irão se cruzar pelas ruas do Centro.

Confrontos — O PT manteve instalado na praça da
Rodoviária o palanque utilizado para o comício do último
dia 18. para diminuir despesas. Segundo Carlão. a montagem
custou NC/S 20 mil ao partido c, se ficar no mesmo
local até o dia 11. a despesa ficará cm mais NC/S 20 mil.
Mas, se tiver que mudar dc lugar, serão gerados novos
custos dc desmontagem, transporte e montagem do palan-
que.

A assessoria de imprensa do PDT cm Minas informou que
o partido está disposto a negociar, mas só depois da
decisão do TRL. Se ganhar a questão, o PDT pensa até cm
utilizar o palanque já armado, logicamente combinando um
ressarcimento de custos ao PT. Mas, se perder a praça, alem
da alternativa dc mudança dc local, o partido dc Brizola vai
estudar também uma possivel mudança de data.

Só que. à essa altura da disputa, as datas vão rareando. O
candidato do PCB, Roberto Freire, marcou o comicto dc
encerramento cm Belo Horizonte para o dia 10 de novembro,
na mesma praça da Rodoviária. Ainda não está claro se
Freire vai também negociar com o PT a utilização do palan-
que armado no local.

Crise interna faz PFL
mandar duas fitas para
programa na televisão

BRASÍLIA — O ministro Luiz Octávio de Albuquerque
Gallotti, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), enfren-
tou ontem um caso inusitado na sua rotina dc trabalho. Entre
duas fitas magnéticas com a propaganda eleitoral gratuita do
PFL, cada uma com oito minutos de gravação, ele teve que
escolher apenas uma para veicular no horário destinado ao
partido.

Aparentemente desconhecendo o conteúdo dc ambas as
fitas, o ministro decidiu pela fita n° 795, entregue pelo
coronel José César da Fonseca, um dos credenciados do PFL
junto ao TSE. A decisão do ministro foi tomada, segun-
do a assessoria de imprensa do Tribunal, logo depois de
consultar o candidato do partido, o ex-ministro Aurcliano
Chaves. A disputa pelo horário, reflexo da crise interna no
PFL, começou ontem pela manhã, quando outro credenciado
pelo PFL, Ronaldo Batista dc Araújo, chegou cedo ao
TSE, às 7h45, e entregou a fita n° 821, solicitando sua
divulgação no lugar da primeira. Ambas estavam programa-
das para serem veiculadas às 20h3O de ontem.

A Radiobrás não soube o que fazer e resolveu devolver as
fitas ao TSE. Quando recebeu as filas de volta da Radiobrás,
responsável pela edição do programa eleitoral, Gallotti optou
por ouvir o candidato do PFL. O telex ao ministro foi
enviado às llh25. A resposta de Aureliano veio rápida, às
12hl 1, também via telex. Aurcliano Chaves nào se limitou a
escolher a fita, mas informou ao TSE que, de agora cm
diante, apenas o coronel José César da Fonseca está habilita-
do a entregar as fitas do PFL.
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e resistentes são tão
Importantes no seu carro
como no dia a dia
do escritório.
A Casa Nem Mais Um Passo
tem modelos variados de
móveis para escritório,

novos ou renovados, com
ótimas ofertas para colocar
sua emprosa na linha dos

anos 90. E vocô ainda pode
dar o móvel antigo na froca.
Casa Nem Mais Um Passo.
Marca de qualidade

para escritório.
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MORENA
B O I O _S

AO LADO DO EMBARQUE PARA O HOTEL NAS ROCAS.

Marina Morena é o lugar que você esperava para investir
com segur.inça e prazer.

Compre seu terreno, construa sua casa de marina e saia
mar afora no seu barco, livre de ptt*ocupaçt_cs.

z\ valorização do seu investimento tem tripla garantia:
o sol de Búiios, 0 audacioso projeto de engenharia marinha
e o conjunto de obras de urbani:açáo e da estrutura de apoio,
totalmente concluídas,

.Ak-m disso, você chega facilmente a Marina Morena por terra, mar ou ar.
Aplique num terreno de marina e leve uma vida morena.

O condomínio completo.
Apoio no mar, conforto,
lazer e segurança em terra.

Guarita de
segurança
Sistemas

de comunicação
Ruas calçadas

e arborizadas

A maré está
{avoráyel para

seu investimento.
40% DE SINAL I

SALDO EM 12 MESES I

Venha escolher
e reservar o seu terreno de marina.

Incorporação:
A RURAL E COLONIZAÇÃO SA

rnarna
porto

búzios

Vendas:mAITYR MENEZES
xs.sy.xts

CRECIÍ-Í652
Rua da Alfândega, 25/501
Tels.: 253-6767

512-5234
274-1944

Corretores no local, diariamente, das 9 às 18 horas.

COMPRE SEU TERRENO DE MARINA DE 600 A 1.200M
COM 0 MAIOR APOIO NÁUTICO DOS MARES DO SUL.
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Vice-prefeito revela que Lubeca quis ajudar Lula
TV Globo desiste e nãoSÃO PAULO - 0 vice-prefeito de

Sào Paulo, Luiz Eduardo Grcenhalgh)
admitiu ontem que a empresa Lubeca
Empreendimentos ofereceu ao seu chefe
de gabinete, Luiz Eduardo de Almeida
Curti, no início de outubro, dinheiro pa-
ra ajudar a financiar a campanha eleito-
ral do candidato do PT à Presidência da
República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Greenhalgh não informou a quantia en-
volvida, mas disse que rejeitou a oferta
ao tomar conhecimento dela. Segundo o
vice-prefeito paulistano, o advogado Jo-
sé Firmo Ferraz Filho — negociava com
a prefeitura a liberação de um projeto
de construção de 35 prédios residen-
ciais e 12 de escritório —- afirmou a
Almeida Curti que a Lubeca estava "im-

pressionada com a transparência das ne-
gociaçfses e disposta a colaborar com a
campanha de Lula".

"Assim que fui informado pelo meu
chefe de gabince, eu disse negativo,
isso pode melar a candidatura de Lu-
Ia", revelou Grcenhalgh. depois de pres-
tar depoimento por mais de duas horas c
meia á comissão da prefeitura que inses-
tiga a denúncia do candidato do PSD.
Ronaldo Caiado, de que a Lubeca deu
propinas de NCzS I milhão e 300 mil
para liberar a construção do projeto
imobiliário. Visivelmente tenso e emo-
cionado, o vice-prefeito de São Paulo
negou que tivesse participado de qual-
quer negociação secreta sobre o projeto
com a Lubeca. "Não tive nenhum conta-
10 paralelo com a diretoria da empresa,
tudo isso c uma calúnia", afirmou Ora--
nhalgh.

Versão — O vice-prefeito de São
Paulo qualificou a denúncia como uma
"armação dos órgãos de informação na-
ra abalar a candidatura de Lula" l>isse
dispor de informações de que o cx-fun-

Sâo Paulo ¦ Arlovnldo Snnloa
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Greenhalgh deu sua versão

cionário da Lubeca, Paulo César Alba-
ne/e Argento. autor da denúncia de cor-
rupçào junto à Superintendência da
Policia Federal, "está sendo guardado na
fazenda do Caiado", sem, contudo, apre-
sentar provas da afirmação. Desde a de-
nüncia, Argento esta desaparecido.

Gesticulando muito, o vice-prefeito
negou lambem que seja amigo pessoal
do advogado José firmo Ferraz filho,
responsável pela oferta de dinheiro, ou
que lenha trabalhado com ele em uni
escritório de adsocacia. "Ele foi meu
contemporâneo na faculdade de Di-
rcilo c eu o considero apenas um co-
nhecido", afirmou Grcenhgalgh. "Só
voltei a revc-lo no dia IH de outubro na
prefeitura", acrescentou. Esse encontro
aconteceu, segundo ele. para discutir a
possibilidade de a Lubeca unli/ar O di-
nheiro que cia di/ia ter cm caixa c doar
ao município uma creche. Grcenhalgh
garantiu que apenas cm outras duas
oportunidades haxia se reunido com a

diretoria da Lubeca, unia no dia 9 de
fevereiro e outra no dia 2.S de abril,
ambas para discutir assuntos técnicos so-
bre o projeto imobiliário.

Cheques —- A crise aberta com a
denúncia de Caiado no centro da admi-
nisiraçào petisla ainda apresenta pon-
tos nebulosos. Em seu depoimento á
comissão de investigação, o gerente geral
da Lubeca, José Maria Simões, negou
que Firmo representasse a empresa junto
á prefeitura. 

"Não faço idéia porque a
Lubeca lenha desmentido a participação
dele", disse Greenhalgh. O procurador
Eleitoral de São Paulo, Antônio Carlos
Mendes, também revela dúvidas. "Acho
muilo estranho que o declarantc tenha
sumido e que nenhum dos dois partidos,
o PSD c o PT. tenham me procurado",
afirmou. De qualquer forma, Mendes
pretende acionar o Banco Central para
descobrir o paradeiro de três cheques
que teriam sido emitidos pela Lubeca
como instrumento de transferência do
dinheiro para a campanha de Lula.

No campo dos problemas adminis-
tratisos que cercam a administração pc-
tista na capital, a prefeita Lutza Erundi-
na terá de enfrentar outro transtorno O
deputado estadual Campos Machado
(PI Hl dará entrada hoje com uma ação
popular contra a prefeita para responsa-
bili/a-la pela perda de 43 milhões de
dólares, cm ra/ào do cancelamento das
obras de construção de um túnel sobre a
ax-cnida Juscelino Kubttschek, um dos
principais corredores de trafego da zona
sul de São Paulo. Na obra, iniciada nu
governo Jânio Quadros, foram gastos *)
milhões de dólares A prefeita Lui/a
Erundina paralisou 0 projeto assim que
assumiu o goserno c gastou 3 milhões de
dólares para devolver a avenida ao trán-
sito.

Executiva do PT arma contra-ataque
Sâo Paulo — Lucmno Vtcionl IDi»'k> da OiarKim AUC)Preocupados com as criticas que a

candidatura do deputado Luís Inácio
Lula da Silsa começou a sofrer da maio-
ria de seus adsersários. no horário eleito-
ral gratuito do rádio c da televisão e nos
comícios, os integrantes da Comissão
Executiva Nacional do PI se reuniram,
ontem pela manhã, para organi/ar o
contra-ataque do partido. Dcvlc a sema-
na passada a imagem de Lula sem sendo
associada a tragédia da favela paulistana
Nosa Republica, cm que um dcshzamcn-
to de terra soterrou barracos c causou 14
mortes, com a prefeitura administra-
da pelo PT sendo acusada de omissão.
As acusações de corrupção, ainda na
prefeitura paulistana — o chamado Cujo
Lubeca —. no qual uma empresa de cm-
precndimcntos imobiliários tcn.i ofereci-
do propinas para a campanha de Lula.
também preocupam a cúpula pctista."Fomos pegos de guarda baixa este
final de semana", admitiu um assessor
da campanha. "Estávamos preocupados
apenas com os nossos comícios e fomos
surpreendidos pelo grau de intensidade
dos ataques", diz o momo assessor, um
dos mais próximos de Lula. I ntre os
integrantes da C omissão Executiva a di-
vulgaçáo de informações sobre o resulta-
do da reunião era limitada ao extremo.
Nos corredores do comitê eleitoral de
Lula circulava apenas a informação de
que o PT está a procura do personagem
entrevistado no programa do PDS. no
horário político, identificado como mo-
rador da favela Nova Republica, que
criticou duramente a prefeita Luiza
Erundina. Segundo informações á dispo-
sição dos pctistas, o denunciante c mora-
dor de outra favela c. se for achado, será
entrevistado no programa do PT.

Defesa — Em comício para cerca
de 300 trabalhadores da metalúrgica Co-
fap. no município de Santo André, a 20
quilômetros de São Paulo, Lula airi-
buiu a uma "articulação maquiaveli-
ca. orquestrada por setores da classe
dominante", as criticas que vem rece-
bendo. "Eu meto as duas mãos no fogo
pela companheira Luiza Erundina Du-
vido que possa existir um processo de
falcatruas na prefeitura de São Paulo",
disse o candidato no discurso aos opera-
nos.
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lula defendeu em comício o fraterno de Erundina

"O que nós estamos assistindo é
uma campanha sórdida contra o PT c a
I rente Brasil Popular", afirmou o candi-
daio petista, de ama de um caminhão,
comparando as duas denuncias a casos
ocorridos no passado o assalto a banco
que cinco filiados ao F! realizaram na
Bahia, o conflito da cidade de Leme lem
que o partido foi injustamente acusado
da morte de dois trabalhadores), c as
acusações recentes do então ministro di
Justiça. Paulo Brossard, de que O Fl c a
CUT estavam incentivando ações viokn-
tas c invasões de fábricas "Eles ainda
vão nos dar muita pancada nestes ulti-
mos dias antes das eleições, mas nos
somos mais fortes que o Mike Tyson".
declarou Lula, num sol escaldante das
duas da urde. para os aplausos cnlusias-
rnados da pljtcia. 

"Eles vão jogar muito
dinheiro nisso, eles não vão perder cs-
sas elciçiVs de barato".

Definição — Na conversa mais re-
serváda que leve com os jornalistas, Lula
não soube definir com precisão o "eles" e
os 'setores da classe dominante" - embo-
ra tenha feito criticas genéricas c duras a
Paulo Maluf (PDS). Guilherme Afil Do-
mingOS (PI.) c Fernando Collor de Mello
(PRN) '"Ê uma tática da guerra ideoló-
gtca. Eles querem colocar o PT na vala

comum do» partidos convencionais",
afirmou o candtdalo. Gnpado. "num ba-
gaço desgraçado", como contou aos ira-
balhadorrs da Cofap. Lula não quis cn-
trar no mento das acusações a prefeitura
de Luua Erundina. "Eu só acho que se
existirem culpados cies desem ser pu-
nidos", disse. EJe admitiu que não tem
sisto os programas recentes do horário
eleitoral • onde os candidatos adversa*
nos têm explorado a tragcdta úá fase-
Ia "Nova Republica - mas acha que as
respostas do P\ desem estar a altura.
"Acredito que teremos um programa
especifico para responder as asusaçoei
demagógicas do candidato Paulo Ma-
luf". afirmou.

M.ns uma sez. uma parte das farpas
sobrou para o presidente da federação
das Indústrias de São Paulo (Eicsp), o
cmprrsano Mário Amato. que há duas
semanas afirmou que 800 mil empresa-
nos inam embora do Brasil caso Lula
fosse eleito presidente. 

"A classe do-
minantc está horronzada com o crês-
cimcnio da nosssa candidatura", disse
Lula. "Os cmprcsános do Mano Ama-
to podem ir embora, nus deixando as
fabricas c as maquinas, coisas que a
peãozada vai saber tocar muito me-
lhor".

Derrotado pode
ser vice no
segundo turno

BELO HORIZONTE, — O presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Francisco Rc/ck, afir-
mou onlcm nesta capital que os cândida-
los à Presidência da República derrota-
dos no primeiro turno da eleição podem
concorrer ao cargo de vice-presidente
por outra chapa no segundo turno.

Tecnicamente é possível, mas isso
teria que ser feito através de um pro-
cesso muito rápido. Afinal, só o pro-
cesso de filiação a outro partido dura
quatro dias — ponderou Rezek. lem-
brando que, em razão desse prazo, um
novo candidato a presidente poderá in-
gressar na disputa apenas ate o dia II
de novembro.

0 ministro do TSE disse que a pre-
tensão do presidente nacional do PFL
senador Hugo Napoleáo (PI), de ocupar
o horário de propaganda gratuita do
partido para responder a criticas fci-
tas pelo candidato Aureliano Chaves
terá que ser examinada pelo tribunal.

O TSE tera que se reunir porque 0
fato é absolutamente novo. Não existe
jurisprudência para casos como esse 0
direito de resposta previsto na ki ge-
ralmcntc é usado por alguém de outro
partido que se julga ofendido — reve-
lou Rezek. que visitou a lardc a sede
do 1 nbunhal Regional Eleitoral de Mi-
nas Gerais (TRE-MG)

ministro divsc que não é intenção
do TSE interferir nos conflitos intcr-
nos do PI L c de outros partidos, mas
admitiu a hipõicsc de o Tnbunal ser
chamado a arbitrar a crise existente
entre a cúpula da legenda c o cândida-
to Aureliano Chave*.

Nesse ciso o prnMern» pode ev
tourar na nossa meu — afirmou o mi-
mstro

rancKco Rack descartou a poxsi-
Nlidade de ocorrerem fraudes durante
o proccsvi de apuração das eleições de
15 de nosembro e revelou que ate agora
só o PDT manifestou oficulmcnte seu
temor de que irregularidades possam
acontecer na contagem dos votos. O
ministro voltou a afirmar que não há
necessidade de candidatos a prewdcn-
te usarem segurança* particulares du-
ranlc a campanha

Sc alguém se sente inseguro deve
procurar a Policia federal — recomen-
dou. informando ainda que 0 cidadão
comum pi»dcfa se queixar a Justiça ciei-
toral caso seja agredido por algum segu-
rança de qualquer dos candidatos.

PDT processa
rádio e loja
em Aracaju

ARACAJU 0 coordenador da
campanha de Leonel BrizoLi (PDT) cm
Aracaju, Nilton Vieira Lima, ingressou
com duas ações penais na Justiça Eleito-
ral contra a T\ Sergipe, repetidora da
Rede Gloho de propriedade do senador
Albano Franco (Pri)» c contra a loja de
matérias de construção Jaluzi. sob a ale-
gaçio de propaganda subliminar a fasor
do candidato do PRN a presidência. I er-
nando Collor de Mello Desde a semana .
passada a TV Sergipe esta» veiculando
chamadas convocando a população paraum show do compositor naiano Luís
Caldas, às 20h, na Praça Fausto Cardo-
so, mesma hora e local do comício que
Collor fez onicm cm Aracaju.

A loja Jajuzi colocou no ar uma pro-
paganda cm que associa seu nome ao
de Fernando Collor. "Você já colloriu'
Não? Então é hora de comprar umas
Coral na Jalu/i Vamos collorir a nossa
casa", diz o lexto do comercial, que tci-
mina com o nome da empresa esento cm
letras brancas com dois "L".

i
SHOWS, COMIDAS TÍPICAS, ARTIGOS DE
CAMPING, LAZER E ESPORTES

HOJE, AS 21 HORAS
Concerto de Música de Câmara
com o Grupo Camerata Philharmonia
O folclore gaúcho com o Grupo Negrinho do Pastoreio

QUINTA-FEIRA, 02, ÀS 10 HORAS
ANbsfcLaiivA e sua turma

INGRESSOS
NO LOCAL

OU PELO TEL.
210-3171

camping clube do brasil ¦ ¦

faz debate no Io turno
Contrariando a expectativa dos can-

didatos, a Rede Globo anunciou ontem
que não vai promover debate entre os
principais concorrentes á Presidência
da Republica anles do dia 15 de novem-
bro, como havia se comprometido com
os partidos. Ao mesmo tempo, anun-
ciou — embora, para isso, não tenha
qualquer concordância da parte dos
candidatos — que promoverá, no dia 13
de dezembro, um encontro entre os
dois classificados para o segundo tur-
no das eleições, no dia 17 de dezembro.
Ao informar a mudança, durante o
Jornal Nacional, o locutor Sérgio Cha-

pelin apresentou duas razoes para a
decisão da diretoria da Globo, uma
delas o fato de o último dcbalc entre
os candidatos (organizado pela Rede
Bandeirantes no dia 2 de outubro) nao
ler "passado de um bate-boca entre
candidatos, alguns dos quais chegando
a trocar insultos cm tom inadmissível
entre homens públicos".

O outro argumento apresentado pe-
Ia direção da empresa para não promo-
ser o encontro de candidatos foi a deci-
sâo do Tnbunal Superior Elciloral que
da o direito de concorrentes não convi-

dados para debates de protestarem na
Justiça Eleitoral.

No encontro de candidatos na Ban-
deirantes, Leonel Brizola, do PDT, teve
discussões ásperas com Ronaldo Caia-
do, do PSD, e Paulo Maluf, do PDS, o
que irritou Mário Covas, do PSDB. 0
locutor do Jornal Nacional disse que a
Rede Globo está convencida da maior
eficácia de programas como Palanque
Eletrônico, promovido pela emissora
na primeira quinzena de setembro,
quando 10 candidatos tiveram oportur-
mdade de responder duranle uma hora
a perguntas de jornalistas c represen-
tanlcs da sociedade civil.

No dia da entrevista de Brizola. o
candidato conversou com o diretor de

jornalismo da emissora, Armando No-
gucira. de quem recebeu a promessa de
que a Globo ma promover um debate
com os candidatos mais cotados nas
pesquisas eleitorais. No dia seguinte, o
presidente das Organizações Globo.
Roberto Mannho, disse que Nogueira
não poderia falar em nome da emisso-
ra. Mais tarde, porém, a TV Globo
confirmou que o debate sena realizado
antes do pnmciro tumo.
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Carla, Carmen e Irene votariam pela primeira vez

Fora da lista de eleitor
Títulos nu o ficam
prontos nu 3a Zona
c 85 não votar no

Pelo 
menos 85 pc-ssoas que se ca-

dastraram. cm abril, na 3* Zona
Eleitoral (no Elamcngo. Z.ma Sul do
Rio), estão impedidas de votar no dia
15 de novembro porque os títulos não
ficaram prontos c seus nomes não
constam da lista de votação a ser con-
sultada nas mesas receptoras de votos,

A juíza Vany do Couto lana en-
siou ao Tnbunal Regional Eleitoral
um oficio explicando que os documen-
tos não chegaram ate hoje. A hipótese
mais prós asei para a demora na entre-
ga dos tilulox é que lenha havido recu-
sa dos computadores do IRE ou do
Serviço de Procevvjmctito de Dados
(Serpto) — que confecciona os títulos
e scra responsável pela lOtalizaçdo dos
votos —. embora os pedidos de regis-
tro Icnham sido preenchidos correta-
mcnie.

As amigas Carla Defavcri Pinto,

Carmcn Leon de (iodos Tavares c Ire-
ne Tnguciros, que votanam pela pri-
mora vez esle ano, disseram ontem
que, desde que se cadastraram, no dia
12 de abnl. voltaram quatro sezes à
sede da Zona Eleitoral até que. no ini-
cio deste mèv foram informadas de
que não haverá mais tempo para que
seus nomes sejam incluid.vs nas listas
de eleitores.

O presidente do TRE. dcsrmbarga-
dor Jorge Lorctti, informou que espe-
ra ter uma resposta para o problema
de y /.ona Eleitoral ainda esta sema-
na. No TRE, hà informações de que
houve problemas na confecção din ti-
tulos de outras zonas eleitorais. O su-
pcnntcndenle do Scrpro, Ricardo Sá
Ercirc, informou que ha grande proba-
bihdade de o computador ter recusado
as informações dos eleitores por causa
de algum erro. Sá freire garantiu on-
tem que a greve dos funcionários do
Serpro, iniciada sexta-feira, náo vai
atrapalhar a organização da votação c
apuração, porque os grevistas se com-
prometeram a náo paralisar esses se-
lores.
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Diariamente das 15 às 23 horas - Camping do Recreio
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Quem Tem Bom Gosto Não Bate
Sempre Na Mesma Tecla.
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Muitas pessoas como você,que gos-
ta de boa música, já descobriram a te-
cia AM. Elas exigem um som tecnicamen-
te puro e sobretudo uma programação
musical de qualidade. Por isso, sintoni-
zam a JB AM para ouvir Alberta Hunter,
Tom Jobim, Sarah Vaughan, Caetano,
Ray Charles, Gal, James Taylor, Tito

Puente, Flora Pu rim e Chico Buarque Na
JB AM a programação musical tem o per-
fil do seu ouvinte. Por isso, são várias ho-
ras diárias de música de bom gosta
Transmitidas com a fidelidade do som
estéreo

Se você tem preconceito com AM, não
sabe o que está perdendo.

«ADIO JORNAL VO BRASIL

940 AM Estéreo. O Toque De Bom Gosto.
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Sílvio Santos leva sua candidatura ao PMB de Corrêa
BRASÍLIA - A apenas sete dias do

prazo final para formalizar sua cândida-
tura à Presidência da República, o em-
prcsário e apresentador de televisão Sil-
vio Santos praticamente fechou acordo
com o candidato do Partido Mtmicipa-
lista Brasileiro (PMII). Armando Corrêa.
qtlC deverá ceder-lhe a legenda. Conêa
leni cinco minutos diários no horário
gratuito. Ontem. 1111111,1 suíte do Motel
Nacional, o candidato do PMB conllr-
niou: "Falia 

pouco para fecharmos o
negócio". Silvio Santos esteve também,
em Brasília, com o candidato do PCN.
Zamir Teixeira, que tem apenas 30 se-
guinlos na TV.

O próprio Armando Corrêa ielefo-
nciu 110 lim de semana para o senador
Edison Lobão (PFL-MA) e ofereceu a
sua renúncia, o que provocou a vinda du
dono ilo Sl) I .1 Brasília para uma con-
versa de três horas na Academia de Tê-
ms. No apartamento 537 da Academia,
reservado em nome do senador mara-

nhense, Corrêa e seus assessores conver-
saram, a partir das Klli da manha, com
Silvio Santos, Marcondes Gadelha
(PIL-PB). Hugo NapoleàotPl I.-PDco
próprio Lobão. Às I3hl5, Corrêa deixou
o clube iiutn opala preto dizendo que ia
conversar com suas bases para acertar os
termos d,i renúncia. Vinte minutos de-
pois, saia Silvio Santos, cobrindo o ros-
to, num opala dirigido pelo senador Ga-
dclha, que não conseguia esconder seu
nervosismo com as fotografias que esta-
vam sendo feitas.

O vice Na conversa. Armando
Corrêa deixou claro que deseja ser o vice,
caso Sílvio Símios se registre pelo PMB,
e para reforçar seus argumentos susten-
toii que SCU partido tem NU) nul filiados
entre os evangélicos do Brasil, mesmo
número apresentado pelo IML. Cons-
traiigulo em participar de uma reunião
cuja maior característica é o balcão dc
negócios em que se envolvem os partidos
nanicos, Hugo Napoleào declarou á sai-

da da academia que chegou atrasado
para o encontro e que participou apenas
como "espectador e convidado".

Mas, favorável ao acerto entre Sílvio
Santos e Armando Corria, ele sustentou
que o candidato do PMI) "e 

gente de
bem", e prosseguiu: 

"Qualquer 
partido

com quem fizermos acordo terá de ser de
gente de bem. Esse pessoal é evangélico e
tem uma indiscutível aparência de gente
de bem. Esse negócio de di/er que as
aparências enganam náo é verdade As
aparências náo enganam e o pessoal do
Corrêa parece ser gente de bem".

Candidato a vice quando a negocia-
çáo supunha a substituição de Aureliano
por Silvio Santos, Hugo Napoleào fez
questão dc anunciar que agora nào é
mais candidato "Eu nào deixaria de ser
presidente do meu partido para ingressar
no PMB*', antecipou ele, admitindo,
contudo, que. junto com o deputado

Francisco Benjamim (PI l.-BA), Lobão,
Gadelha e João Alves seguirão Silvio
Santos, seja qual for o partido que lhe
conceder a legenda. "Permaneceremos
fiéis ao compromisso assumido na casa
do João Alves", avisou ele. reafirmando
que Aureliano deixou todos à vontade
para seguir quem quisessem.

"F.ssa 
gente está brincando de demo-

cracia, Isso tudo nào passa de uma brin-
cadeira", disse o ministro Antônio Car-
los Magalhães, das Comunicações, um
dos primeiros ;i saber que Silvio Santos
se encontrava em Brasília para negociar
a renúncia de um candidato nanieo. Te-
iiiendo novos prejuízos a imagem dos
políticos, o ministro Joào Alves também
fez tudo para desviar-se dessas negocia-
ções, Ao sair da Academia de lénis com
Marcondes Gadelha, Silvio Santos foi
até a casa do ministro, mas nào conse-
guiu conversar com ele. "Eu não estou

envolvido com essas negociações, Estou
por fora. Participei enquanto o assunto
era com o Aureliano e as reuniões se
faziam aqui em casa. Agora nào", disse
cie, à noite

Ansioso para que Silvio Santos assu-
ma a candidatura do PMB, Armando
Corrêa não abre mào. no entanto, de ser
o candidato a vice-presidente, cargo queestá sendo disputado por Marcondes
Gadelha, E, para assegurar esse ponto,ele avisou a Silvio Santos, que a entrega
de sua legenda só se concretizará se seu
vice, Agostinho Linhares de Sou/a. con-
cordar lambem em renunciar.

Ontem, o TSE proibiu Silvio Santos
de autopromover-se como postulante á
Presidência da República, pela rede do
SBT, de sua propriedade. O empresário,
nos dois últimos domingos, ocupou partedo espaço do seu programa para revelar
os contatos que estava mantendo com
políticos para ser candidato

Brasília — Wilson Podrosa

Sílvio não pode usar TVS

Um vírus ronda a candidatura Collor
Ricardo .1. Setti

BRASÍLIA -O virusda candidatu-
ra Silvio Santos ronda a campanha de
Fernando Collor de Mello, mas por ora
e mantido em observação, como cm
lâmina dc laboratório. Muitos telefo-
nemas têm sido trocados entre os cola-
boradores com o pe na estrada da cam-
panha e os assessores espalhados por
llrasilia. Belo Horizonte c São Paulo.
Até agora, porém, não houve reuniões
especificas p»ira tratar do assunto. Pro-
cura-se. também, nào levar ao candidato
preocupação com o caso além do estrita-
mente necessário.

"Para 
que discutir com ele se o Sil-

vio Santos se candidata ou não?" —
pergunta o empresário Paulo Octavio
Pereira, velho amigo de Collor c um dc
seus principais colabtiradorcs "Sc ele
entrar no páreo, entrou, não e algo que
depende de nos", diz Dc lodo modo, há
uma preocupação cuidadosa entre os
assessores dc Collor com os eventuais
estragos que uma candidatura Silvio pos-
sa causar entre o grosso do eleitorado do
ex-governador, localizado nas classes I) e
E. "Ele certamente não c o melhor ad-
versário para se enfrentar", admite o
embaixador Marcos Coimbra, cunhado e
um dos mais próximos assessores do cin-
didato.

Projeções Estudos feitos no
primeiro trimestre do ano pela empresa
ile pesquisas Vou Populi, dc Belo Hon-
Ainte, mostram que. naquela época, uma
candidatura Silvio era uma ra/oávcl pos-
sibilidade O nome do empresário cons-
lava de todos os cartões com nomes dc
candidatos mostrados a eleitores nas
pesquisas c aparecia com freqüência nas

menções espontâneas Marcos Antônio
Coimbra, diretor do Vou Populi. lembra
que, na ocasião, Silvio demorou três me-
ses para chegar ao primeiro lugar nas
pesquisas Não se tratou, portanto, de
explosão, e este e um primeiro elemento
para reflexão. I m números redondos.
Silvio foi crescendo ao» poucos, pesquisa
a pesquisa, começando em 5o» parache-
gar próximo a 30*/». Significativamente.
o candidato do PT, Luis Inácio Lula da
Silva, que percorria a faixa dos lft*a ou
17%, com a entrada de Silvio começou
a cair.

Ganporra - Collor começou a
aparecer nas pesquisas justamente quan-
do Silvio Santos, cm fevereiro, afirmou
que não se candidataria Collor foi crês-
cendo fortemente nas pesquisas com os
programas dc uma hora em rede nacio-
nal dc televisão realizados inicialmente
pelo PRN. em março, c depois pelo PTR
c pelo PST em abril e maio Com o
inchaço de Collor, Lula caiu, cm movi-
mento dc gangorra. c não se recuperou,
chegando nos meses seguintes a pouco
mais que $%, Era o que se considerou o
tamanho mínimo de sua candidatura, es-
intamentc formado pelo voto ideológico
do militante partidário c do simpatizante
muito próximo a milnànoa

A recuperação de lula. a partir de
agosto - 7%, depois 8%, novo pulo
para 9% c, depois dc setembro, cm nt-
mo mais rápido —, significou vua pe-
nclraçào cm segmentos não formados
por militantes e simpatizantes O p.i-
tamarde 13% ou 14"» atuais vji muno
alem do tamanho ií,i simpatia cstatis-
tica pelo PT. portanto Trata-se dc ela-
tores que nào vão petistas. trabalhistas
ou sequer dc esquerda Muito provável-
mente foi essa. em boa parte, a margem
que ele perdeu para Silvio Santos c que.

com a saída de Silvio do páreo. Collor
passou a receber no segundo e no tercei-
ro trimestres do ano.

Trocas - "Náo ha duvida alguma
dc que Lula cresceu cm cima dc Collor",
diz Marcos Antônio Coimbra. A Vox
Populi tem quantificado que. no seg-
mento de pesvui» de mais h.uv.i renda,
nivel de informação e escolaridade
que constituem perto dc 70". do eleito-
rado. e onde Collor tem seu ponto mais
forte — metade dos 10". dc perdas de
Collor havidas du inicio dc setembro
ate um mès mais tarde, quando a que-
da nas pesquisas se deteve, foram em
beneficio direto dc Lula Lula. portan-
to, tem hoje entre os que o apoiam um
eleitorado que ha esteve com ck, pas-
sou para Silvio Santos, migrou de lá
paia Collor, vu|nu novamente para a
candidatura pctista c pode rcemigrar
para Silvio no ca»o de vua candidatu-
ra

(N colaboradores de Collor procu-
ram manter grande discrição a rcspci-
to úa pretvupaç.u» com Silvio c. sobre-
tudo, dos motivos do apresentador para
entrar no parco Supõe-se, poiem, que o
móvel de Silvio esteja relacionado com o
futuro dc sua rede de televisão num go-
verno Collor, devida a provmikiade do
empresário Roberto Marinho, dono da
Globo, com o candidato do PRN l'm
categorizado colaborador lembra que ha
tres meses, quando o candidaio vivitou
Silvio em São Paulo c. a vthia. foi per-•juntado a respeito da questão t5a teiesi-
sâo num eventual governo Collor. af.i»-
tou quaisquer temores com uma frase"Ninguém cancela a competência" V.
considerável a torcida, na equipe Col-
lor. para que Silvio ainda se lembre
dela
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Sílvio Santos tenta candidatura por partido pequeno
BRASÍLIA A apenas sete dias do

prazo final para formalizar sua candidatu-
ra á Presidência da República, o empresa-
no e apresentador de televisão Silvio San-
los praticamente fechou acordo com o
candidato do Partido Municipalista Brasi-
leiro (PM B), Armando Corrêa, que deverá
ceder-lhe a legenda Corrêa tem cinco mi-
nulos diários no horário gratuito. Ontem,
numa suite do Hotel Nacional, o cândida-
to do PMB confirmou: "Falta pouco para
fecharmos o negócio", Silv io Santos esteve
também, em Brasília, com o candidato do
IH/N, Zamir Teixeira, que tem apenas 30
segundos na TV,

O próprio Armando Corrêa telefonou
no fim de semana para o senador Edison
Lobão (PI l.-MA) e ofereceu a sua remiu-
cia. o que provocou a vinda do dono do
SBT a Brasilia oara uma conversa de três
horas na Academia de Tênis No aparta-
mento 537 da Academia, reservado em
nome do senador maranhense, Corrêa e

seus assessores conversaram, a partir das
IDIi da manhã, com Silvio Santos, Mar-
condes Gadelha (PFL-PB), Hugo Napo-
leão (PFL-PI) e o próprio Lobão. Às
I3hl5, Corrêa deixou o clube num opala
preto dizendo que ia conversar com suas
bases para acertar os Icnnos da renúncia.
Vinte minutos depois, saia Silvio Santos,
cobrindo o rosto, num opala dirigido pelo
senador Gadelha, que não conseguia es-
conder seu nervosismo com as fotografias
que estavam sendo feitas,

O vice - Na conversa. Armando
Corrêa deixou claro que deseja ser o vice.
caso Silvio Santos se registre pelo PMB.
e para reforçar seus argumentos susten-
tou que seu partido tem 600 mil filiados
entre os evangélicos do Brasil, mesmo
numero apresentado pelo PIE. Cons-
(rangido em participar de uma reunião
cuja maior característica é o balcão de
negócios em que se envolvem os partidos
nanicos. Hugo Napoleào declarou à sai-

da da academia que chegou atrasado
para o encontro e que participou apenas
como "espectador e convidado".

Mas, favorável ao acerto entre Silvio
Santos e Armando Corrêa, ele sustentou
que o candidato do PMB "é gente de
bem", e prosseguiu: 

"Qualquer partido
com quem fizermos acordo lera de ser de
gente de bem. Esse pessoal é evangélico e
tem unia indiscutível aparência de gente
de bem. Esse negócio de dizer que as
aparências enganam não é verdade. As
aparências nào enganam e O pessoal do
Corrêa parece ser gente de bem".

Candidato a vice quando a negocia*
çào supunha a substituição de Aureliano
por Silvio Santos, Hugo Napoleào fez
questão de anunciar que agora não é
mais candidato. "Eu não deixaria de ser
presidente do meu partido para ingressar
no PMB". antecipou ele. admitindo,
contudo, que. junto com o deputado
Francisco Benjamim |l'l E-BA). Lobão,

Gadelha e João Alves seguirão Silvio
Santos, seja qual for o partido que lhe
conceder a legenda. "Permaneceremos
lieis ao compromisso assumido na casa
do João Alves", avisou ele, reafirmando
que Aureliano deixou todos à vontade
para seguir quem quisessem.

"Essa gente está brincando de demo-
cracia. Isso indo náo passa de uma brin-
cadeira", disse o ministro Antônio Car-
los Magalhães, das Comunicações, um
dos primeiros a saber que Sílvio Santos
se encontrava em Brasília para negociar
a renúncia de um candidato n.inico. Te-
nieiulo novos prejuízos á imagem dos
políticos, o ministro João Alves também
tez tudo para desviar-se dessas negocia-
ções. Ao sair da Academia dc Tênis com
Marcondes Gadelha, Silvio Santos foi
até a casa do ministro, mas náo consc-
guiu conversar com ele. "Eu nào estou
envolvido com essas negociações. Estou

por fora, Participei enquanto o assunto
era com o Aureliano e as reuniões se
faziam aqui cm casa, Agora não'1, disse
ele, à noite.

Ansioso para que Silvio Santos assu-
ma a candidatura do PMB, Armando
Corrêa não abre mão, no entanto, de ser
o candidato a vice-presidente, cargo que
está sendo disputado por Marcondes
Gadelha. E, para assegurar esse ponio,
ele avisou a Silvio Santos, que a entrega
de sua legenda só se concretizará se seu
vice, Agostinho Linhares de Souza, con-
cordar também em renunciar.

Ontem, o TSE proibiu Silvio Santos
de autopromover-se como postulante á
Presidência da República, pela rede do
SBT, dc sua propriedade O empresário,
nos dois últimos domingos, ocupou parte
do espaço do seu programa para revelar
os contatos que estava mantendo com
políticos para ser candidato.

Brasília — Wilson Pedrosn
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Sílvio não pode ustir VVÜ

Um vírus ronda a candidatura Collor
Ricardo A. Setti

BRASÍLIA — O vírus da candidatu-
ra Silvio Santos ronda a campanha de
Fernando Collor dc Mello, mas por ora
e mantido em observação, como cm
lâmina dc laboratório Muitos telefo-
nemas têm sido trocados entre os cola-
boradores com o pé na estrada da cam-
panha e os assessores espalhados por
Brasília. Belo Horizonte e São Paulo.
Até agora, porem, nào houve reuniões
especificas para tratar do assunto. PrO-
cura-se. também, não levar ao candidato
preocupação com o caso além do cstnta-
mente necessário.

"Para 
que discutir com ele se o Sil-

vio Sanlos se candidata ou nâo?" —
pergunta o empresário Paulo (ktavio
Pereira, velho amigo de Collor c um de
seus principais colaboradores "Se ele
entrar no parco, entrou, nào é algo que
depende de nós", diz. IX- lodo modo. ha
uma preocupação cuidadosa entre os
assessores de Collor com os eventuais
estragos que uma candidatura Silvio pos-
\a causar entre o grosso do eleitorado do
ex-governador, localizado nas classes Dc
E. "Ele certamente nào c o melhor ad-
versário para se enfrentar", admite o
embaixador Marcos Coimbra, cunhado e
um dos mais próximos assessores do can-
didalo

Projeções — Estudos feitos no
primeiro tnmcstrc do ano pela empresa
de pesquisas Vox Populi. dc Belo Hotv
zonte. mostram que, naquela época, uma
candidatura Silvio era uma razoável pos-
sibilidade. O nome do empresário cons-
tava de Iodos os cartões com nomes dc
candidatos mostrados a eleitores nas
pesquisas c aparecia com freqüência nas

menções espontâneas. Marcos Antônio
Coimbra, diretor do Vox Populi, lembra
que. na ocasião. Sílvio demorou três me-
ses para chegar ao primeiro lugar nas
pesquisas. Nào se tratou, portanto, dc
explosão, e este é um primeiro elemento
para reflexão Em números redondos,
Sílvio foi crescendo aos poucos, pesquisa
a pesquisa, comevando cm 5o o para che-
gar próximo a 30% Significativamente,
o candidato do PT, Luís Inácio Lula da
Silva, que percorria a faixa dos 16% ou
17%, com a entrada dc Silvio comevou
a cair.

G&ngorra — Collor começou a
aparecer nas pesquisas justamenie quan-
do Silvio Santos, em fevereiro, afirmou
que não se candidataria. Collor foi crev
cendo fortemente nas pesquisas com os
programas dc uma hora cm rede nacio-
nal dc televisão realizados inicialmente
pelo PRN. cm março, e depois pelo PTR
e pelo PST cm abril c maio. Com o
inchaço dc Collor. Lula caiu. em movi-
mento dc gaiigoira. e nà%» se tecuperou,
chegando nos meses seguintes a pouco
mais que 5% Era o que se considerou o
tamanho minimo dc sua candidatura, cs-
tritamentc formado pelo voto ideológico
do militante partidário e do simpatizante
muito próximo a militáncia

A recuperação dc Lula. a partir dc
agosto - 7%. depois 8%, novo pulo
para S>% e. depois dc setembro, em nt-
mo mais ramdo —, significou sua pe-
netraçáo cm segmentos náo formados
por militantes e simpatizantes O pa-
tamar de 13% ou 14% aluais vai muilo
alem do tamanho da simpatia otasis-
tica pelo PT. portanto. Trata-se de elet-
lores que nào são pettstas, trabalhistas
ou sequer dc esquerda Minto provável-
mcnle foi essa. cm boa parte, a margem
que ele perdeu para Silvio Santos e que.

com a saida de Silvio do parco, Collor
passou a receber no segundo c no tercei-
ro trimestres do ano.

Troca» — "Não há dúvida alguma
de que Lula cresceu em cima dc Collor".
diz Marcos Antônio Coimbra A Vox
Populi tem quantificado que. no seg-
mento de pessoas dc mais baixa renda,
nivcl dc informação e escolaridade -

que constituem perto de 70% do eleito-
nido, c onde Collor tem seu ponto mais
forte — metade dos 10% dc perdas dc
Collor havidas do inicio dc setembro
até um mês mais tarde, quando a que-
da nas pesquisas se deteve, foram cm
beneficio direto dc lula Lula, portan-
to, tem hoje entre m que o apoiam um
eleitorado que ha esteve com ele. pas-
sou pata Silvio Santos, migrou dc lã
para Collor, viajou novamente para a
candidatura pctista c pode reemigrar
para Silvio no cuco dc sua candidatu-
ra

Os colaboradores dc Collor procti-
ram manter grande discrição a rcspei-
to da pte>vup.tç.to com Silvio e. vobre-
tudo, dos motivos do apresentador para
cniiar no natco Supõc-sc. potem, que o
movei dc Silvio c-steja relacionado com o
futuro de vua tede de televisão num go-
verno Coltór, devido á proximidade do
empresário Roberto Mannho, dono da
Globo, com o candidato do PRN I m
categorizado colaborador k-mbu que há
três meses, quando o candidato xtwlou
Silvio cm São Paulo c, a visda, foi per-
guntado a rcspciio da questão da tcrevt-
vio num rventu.il govemo Collor. afãs-
lou qu.nvquer irmorrs com uma frase
"Ninguém cancela a competência" E
considerável a torcida, na equipe Col-
lor, para que Silvio ainda vc lembre
dela
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Informe JB
Há 

um elemento noaffaír Sílvio
Santos que só agora começa a

vir à lona, c que vai surpreender
meio mundo.

Só onlcm se soube, cm Brasília,
que há duas semanas Sílvio Santos
foi convidado a uma reunião, no
Estado do Rio, a que estavam pre-
sentes o candidato do PFL à Presi-
ciência, Aureliano Chaves, o presi-
dente do partido, senador Hugo
Napoleão, o ministro-chefe do SNI,
general Ivan de Souza Mendes, c o
ministro do Exército, general Leò-
nidas Pires Gonçalves.

Havia outros generais presen-
tes, c um dos convidados ao evento,
o cx-presidente João Figueiredo,
não aceitou.

D
ü local da reunião foi o Recan-

to dos Cinamomos. em Tercsópolis,
e o anfitrião foi o cx-presidente Er-
nesto Gciscl.

E a crise?
O consumo de álcool e gasolina

deve crescer este ano cerca dc 15° o.
De janeiro a setembro deste ano, o

aumento real registrado pela Associa-
vão Brasileira de Supermercados, cm
relação ao mesmo período do ano pas-
sado. foi de 17%.

Sem debate
Nada dc novo no front.
Como era dc se esperar, a TV

Globo deu pra trás.
Debate, só no segundo turno,
Na interpretação da emissora, "c

candidato demais para empilhar num
estúdio".

D
Ah. bom!

Temor
O grande empresariado anda as-

sustado com um detalhe que passou
meio despercebido na pesquisa da To-
ledo & Associados, publicada na /_-
toÉ..

_ um empate entre Collor c Lula
num eventual segundo turno, cada um
com 43"o dos votos.

D
Todas as pesquisas anteriores

mostravam o candidato do PRN, Fcr-
nando Collor de Mello, imhativel no
segundo turno contra todos os candi-
dalos — à exceção de Mano Covas.

Confronto
Os candidatos do PDT, Leonel

Brizola. e do PT. Luis Inácio Lula da
Silva, resolveram medir forças em Re-
rife no próximo dia 7.

Marearam comício para o mesmo
horário, às 2Õh. na capital pernambu-
cana.

Brizola falará em um bairro da
periferia. Lula sai discursar no Cen-
tro, cm frente á Igreja de Nossa Se-
nhora do Carmo,

campanha do candidato Mario Covas,
no Rio.

São eles: José Frejat, Marcelo
Cerqueira, José Etides e Sérgio Ca-
bral.

Às claras
Foi ao ar domingo — uma sema-

na depois do previsto — no programa
SíMo Santos a entrevista do candidato
Luís Inácio Lula da Silva, dentro da
série com presidenciáveis.

Mas, como a entrevista saiu toda
retalhada, de acordo com a convcnién-
cia de Sílvio — agora provável candi-
dato —. o partido pensa em reprisá-la
na forma original no seu horário elei-
toral gratuito.

De frente
O governador Álvaro Dias. du-

rante visita á Boca Maldita domingo,
cm Curitiba, junto com seu secretaria-
do, voltou a insistir que vota em Ulys-
ses Guimarães.

Mas. no balcão do café lotai, os
secretários Roberto Requião. de De-
senvolvimento Urbano, c Luiz Carlos
Hauly, de Finanças, discordaram do
chefe:

— Ulysses merece respeito, mas
não dá. O homem è Covas.

Caixa alta
O senador tucano José Richa an-

dava muito preocupado com um defi-
cit de NCzS 4 milhões na campanha
do candidato Mano Covas. Mas ago-
ra. di/em os tucanos. Richa ja pode
dormir sossegado.

Com o crescimento apresentado
pela candidatura do PSDB nas pesqui-
sas da semana passada, um grande
numero dc empresários começou a
abrir seus cofres e colaborar com a
campanha

Espera-se para breve, quem diria,
um superávit.

A tempo
O comício que Paulo Maluf quer

promover para encenar sua campanha
será dia 8 n.i Praça Sete, cm Sâo Pau-
lo, a tempo das gravações serem insc-
ridas no ultimo programa do cândida-
to.

Reta final
Os assessores diretos de Bn.ola

estão querendo dar uma mexida no
programa do PDT no horáno gratui-
lo.

Eles acham que Bn/ola está apa-
recendo pouco. F que c hora dele falar
mais do seu programa dc governo.

Papel
A campanha eleitoral c a estúpida

quantidade dc papel casta pelos candi-
datos cm propaganda estão fazendo
com que o preço do quilo do papel
usado baixe nos mercados do Rio c
São Paulo.

D

Mãos ao alto
A Policia Federal prendeu ontem

Naji Nahas.
No apartamento da Rua da Con-

solaçào. em Sào Paulo, nào foi encon- Vida dura
trada nenhuma foto do megaespectila-
dor com o candidato Leonel Bn/ola.

Antes da campanha esquentar, o

quilo era vendido por catadores dc rua
a NC/S 1,5(). Agora sai por NC/S I

Sugestão
Atenção, TSF.
Agora Naji Nahas já pode ir à

televisão responder as acusações que o
candidato Mano Covas lhe fez no iní-
cio do horáno eleitoral gratuito.

Agenda
Collor de Mello vai se encontrar

no próximo dia 5 com um de seus

gurus: o Irei Damiào — uma espécie
de nova versão do Padim Cícero que
mora no Convento dos Franciscanos,
cm Juazeiro do Norte, no Ceará.

Vai pedir a benção e homenageá-
lo pela passagem de seu aniversário.

Tucanada
Quatro secretários do ex-prefeito

Saturnino Braga estão empenhados na

A candidata do PN á Presidência,
Lívia Mana Ledo Pio de Abreu, única
mulher na disputa pelo Palácio do Pia-
nalto. enfrentou semana passada em
Sào Paulo uma amarga experiência de
dureza e abandono.

Depois de se desentender com sua
asscssoria após um debate. Livia foi
deixada no Centro da cidade e só pode
chegar até o Aeroporto de Cumbica,
dc onde seguiria para Brasília, porque
pegou uma carona dos agentes da Po-
licui federal encarregados de sua se-

gurança,
No aeroporto, foi informada dc

que seu avião havia partido.
Um agente sugeriu que cia pernoi-

tasse em um hotel, e que no dia se-

guinte a conduziria ate o aeroporto.
Livia argumentou que estava sem

dinheiro e acabou dormindo no apar-
lamento de uma agente da PF.

O proprietário do Puma bran-
co conversível placa PS 4150.
que circula por Sâo Paulo, nào se
contentou cm usar simples e Ira-
dicionais adesivos paru mosir.tr
sua adesão ao candidato do PT,
Luis Inácio Lula da Silva. Deco-
rou todo o carro com decalques
de estrelinhas vermelhas.

Coril a construção dn Porto de
Sepetiba, nn Estado do Rio. grau-
de parte dos mangue/ais foi trans-
formada em depósito de minério.

I a linha do litoral da Ilha da
Madeira foi alterada por cirandes
aterros. Ksias foram as principais
constatações do mapeamento >ia
satélite feito por técnicos da Se-
cretaria de Meio Ambiente do
Rio, em comênio com o laurif. da
Trança,

A re\isia Veja marcou ontem
entrevistas com os candidatos
Fernando Collor e Luis Inácio
Lula da Silva para depois do dia
15 de novembro.
O O Colégio São Vicente de

-Lance-Livre
Paulo comida seus ex-alunos pa-
ra a celebração de ação de cracas
hoje, às I9h, no Rio, em comemo-
ração a seus .VI anos.

A empresa hoteleira Vila Ri-
ca, uma das cinco maiores do
pais. acaba dc fechar contraio
com a Itautcc, no valor de (XKl
mil dólares, para informatizar os
serviços de sua rede. composta
de de/ hotéis. IX) total, 300 mil
dólares serão investidos no seu
cinco estrelas de Brasília, ainda
cm construção,

O presidente do IBGE, ( har-
les Mueller, e o diretor de pesqui-
sas do instituto. Unildo Fernan-
des Silva, falam hoje no Enconlro
com a Imprensa, às I. h. na Rà-
dio JORNAl. 1)0 BRASIL, so-
bre o perfil do eleitor dc 15 dc
novembro.

O disco My foolish heart, de
Nara Leão. produzido para o
mercado japonês, chega em no-
venitiro às lojas de discos do
Brasil. Ê uma coletânea de suces-
sos americanos com versões da

própria Nau e de Nelson Mot-
i.i

O vereador Alfredo Sirkis
(PV) deu entrada ontem na (a-
mara dos Vereadores do Rio ao
projeto de lei que transforma i
região da Prainha em área de pro-
teção ambiental.

Lula revelou domingo, em
Governador Valadares, que o
"Dia Nacional de arrecadação
para a Campanha do PT", reali-
zada nas ruas do pais no último
dia 25, rendeu aos cofres do par-
lido NOS .00 mil.

O livro Bn/ola. quem é. de
Arthur José Pocrner. vendeu em
um mês 50 mil evetnplarcs e a
segunda edição jà eslá no prelo.

Circulam pela Crca, no Rio,
mais dois carros com o adesivo
do candidato Lnéas: o Lscorl
placa UQ 1253 e o Passai placa
XK 2747.
t Faltam 15 dias para a primeira
eleição direta para presidente da
República no Brasil desde 1960.

Brasil JORNAL DO BRASIL

A nceltriO Gois. com sucursais

Fraude em concorrência dará prisão
BRASll IA — Prisão de um a cinco anos c

multas que variam dc 2% a 5% do valor da
concorrência fraudada. Essas sâo as penas nrevis-

ias no projeto de lei que o Ministério da Justiça
enviará ate o lim de novembro ao Congresso e

que serão aplicadas a qualquer servidor ou din-

gente de administração federal, estadual OU muni-

Spal que cometer fraude em concorrência ou

licitação pública.
O projeto de lei. que está em fase de redação

final no Conselho Nacional de Política Cnnminal
c Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justi-

ça classifica a fraude na concorrência publica
como crime, com penas rigorosas para quem
cometê-la. Pela legislação aluai, a fraude na con-

corrência ê considerada apenas mlraçao adminis-
trativa. ficando os responsáveis (servidores putili-
cos) sujeitos a punições que se limilam a multas,
suspensão ou demissão do serviço público.

Os fraudadores. segundo a legislação, só são

punidos com base no Código Penal se tiverem

praticado, comprovadamenle. crime dc corrup-

ção. dc falsidade documental ou dc falsidade
ideológica. Ate hoje nenhum dirigente que infrin-
eiu a legislação atual foi punido pelo Código
Penal.

Inovação — O presidente do Conselho Na-
cional de Política Criminal e Penitenciária, João
Benedito Arcvedo Marques, explica que o novo

projeto dc lei "c uma inovação no dirciio brasi-
leiro. que pretende defender a administração pu-
blica das praticas inidóncas". João Marques assi-
nala que o projeto define 10 condutas básicas que
passam a ser classificadas como crimes, impondo

u seus autores as penas de detenção c de multas
elevadas. Entre as condutas consideradas crimes
está a dispensa da licitação fora das hipóteses
definidas pela legislação, ü que quer di/er. segun-
do João Marques, que quem não puser cm licita-
ção os contratos de aquisição de bens ou ser-
viços nos valores previstos em lei responderá por
crime c nâo mais só por infração administrativa.

De acordo com o presidente do conselho,
lambem serão punidos pela lei comum os que
fraudarem ou frustrarem o caráter competitivo da
licitação, i. o caso, segundo João Marques,
do eventual acordo feito entre várias empresas
para acertar um determinado preço que favoreça
na concorrida a uma delas.

Outra conduta criminosa prevista no projeto é
quando o servidor, influenciando para a instaura-
ção dc uma concorrência pública, defende interes-
ses do setor privado. Segundo João Marques, isso
acontece quando um servidor ou grupo de servi-
dores ou dirigentes públicos favorecem dctcrnii-
nada empresa que tem interesse na abertura de
uma concorrência pública.

Mais casos — A possibilidade de mo-
dificaçôes nos termos da concorrência pública
após a sua conclusão, sem que tais modificações
estejam previstas no processo licitatono. também
são crimes, pelo projeto dc lei. Segundo João
Marques, esse c o caso da modificação do pra/o
ou do aumento do preço da concorrência ganha
por uma empresa. O projeto preve ainda, como
conduta criminosa, a omissão, em documentos,
dc informações dadas pelas empresas que preten-

dem se credenciar nos cadastros dos órgãos que ¦
fazem as licitações. Além disso, serão punidos
pelo projeto de lei os que impedem, pertur-
bam ou fraudam a realização de uma concorrén-
cia, adulando manobras irregulares no decorrer
do processo da licitação.

O presidente do conselho chama a atenção
para outra conduta considerada muito grave:
quando alguém frauda uma concorrência em pre-
jui/o do ministério ou de uma secretaria de la-
zenda estadual ou municipal, elevando arbitraria-
mente os preços, vendendo como verdadeiro um
bem falsificado ou trocando uma mercadoria por
outra de espécie diferente. Pelo projeto, será
punido também o servidor ou dirigente que acci-
tar a entrada na concorrência pública de empresas
ou profissionais considerados midõneos ou inca-
pacitados; ou seja. que já tenha sido processado
ou condenado por atos ilícitos.

Alem disso, responderá a processo criminal o
administrador que dificultar a inscrição de em-
presas concorrentes nos cadastros dos órgãos for-
necedores e aqueles que afastarem ou procurarem
afastar algum licitanie (concorrente) por meio de
violência, grave ameaça ou para favorecer a ou-
tros concorrentes a fim de obter vantagens. Por
fim. o projeto de lei prevê como crime a inclusão
no edital de licitação de cláusula ou condição que
comprometa o caráter competitivo da concorreu-
cia Exemplo disso é o caso de uma concorrência
publica se restringir a determinada cidade uu esta-
do, quando por lei ela deve ser aberta para con-
correntes de todo o pais.

UM CONCURSO QUE NAO
LEVA A LUGAR ALGUM

Os professores se perguntam, atônitos, o que está acontecendo com o

Patronato Particular do Riu, quando o mesmo resolve promover um

concurso para seleção o reciclagem do professores Que motivos, na
realidade, estào a mover o Patronato*

Há ainuma garantia de emprego ao professor aprovado' Não Ela fará

pane 
'rie 

um 
"cadastro de nomes'" que virá a ser consultado pelas

"escolas interessadas"

Será Que uma escola comprometida com um projeto educacional • i

poderá compactuar com uma seleção na qual as provas a quo serão
submetidos os professores do 5» a 8" e do ?' grau náo analisam
nenhum aspecto pedagógico da formação do professor? Ou os nomes
destas escolas estáo sendo usados simplesmente como < hamanz para a
mscnçAo de professores quo a elas nunca teráo acesso* L qu i
critérios das provas? I qual o controle que a sociedade tei i - I re i
realiwcào de tal saleçáu7 _ a re_«clayom? Será lealmente aquela que
faca avançar a educação no interesse cia sociedade^

', i realidade as escolas pnvadas nunca investeam de lorma sen/i n
.¦; • rie.coan.ento >< atualização de seus atuais professores nunc i ; i
n . • ram ou incentivaram Senimanos. Congiessos ou Cun

VozJalalnibicão
ORATÓRIA, WP90YIS0 E CULTURA GERAL
CortjultM e curtos. Prof. SIMON WAJNTRAUB Tels. (021)

236-5185. 236-5223 e 256-1544, 9 _. 22H
Adquiri at 6 FITAS K-7 com apostilas, eiercicio» de
DICÇÃO. IMPOSTAÇÃO e ORATÓRIA, NCzS 600,00

f..ll_ld_-^-»n_:-l_.PI-HI-_,l.|.l._ -Mffl

Nesse concurso, de • i •>¦• i ¦ (orm i •• i '. .
náo classificado, poderá ter seu < an ; , de ttab

O prpfôí

Os Verdadeiros Motivos

M imã ve_ e o querendo usar o professrr___s_.

Como se nâo bastassem seu. baixos salários serão agora ut h.adO'
tentativa de se salvar a imagem da escola particular hoio o
com a prática da exploração abusiva do aumen
Estariam elas querendo se colocar como isentas úõ atual crise do
ensino? Na realidade desatam mostra» á sociedade uma fa e que nao

K m a da escola de qualidade

. ( in« if K Jo do professor neste concurso só asa condições do
;>,¦¦ ¦ n >; irenternente qualificar o grande exército d»* reserva que
_..,,. 

"• 
. ••• ., •;.•• ,ss. como faial de .seo greves •¦'.

Na hora de den tir um t' '•¦¦¦• t incômodo", a escola o fará recorram
do a um c adastro <Je n in es E qual seta a coloração desta lista branca,
azul ou negra?

> Sn : cato des Professores considera tal seleçáo mais uma agressão á
I ;¦ ..Jade do professor e se manifesta publicamente contrario a sua

realização,
 SINDICATO DOS PROFESSORES — RIO 
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Satélite mostra
destruição de
jloresta no Sul

PORTO ALEGRE - A interpreta-
ção, através de um computador, de im.i-
gens satélite da floresta atlântica no Rio
Grande do Sul permitiu que uma equipe
de cinco pesquisadores descobrisse .<2
áreas de dcsmatamento clandestino. O
sensorianienio remoto (utilização dos
computadores) foi o ponto de partida
para a elaboração de um mapeamento
aéreo com fotografias que identificaram
exatamente os pontos onde a mata foi
derrubada, incluindo o Parque Nacional
de Aparados da Serra.

O trabalho, coordenado pelo acadê-
mico de Geografia Tno de Paula Con-
to, envolveu técnicos do Centro de Pes-
quisa em Sensoriamento Remoto da
Universidade federal do Rio Grande do
Sul (Ufrgs) e do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Re-
novàveis (Ibania), foi transformado em
projeto, mas nào há recursos para sua
efetivação. Além de inédito no país, o
projeto permite a identificação precisa
dos pontos devastados da floresta nacio-
nal. A expectativa do grurvo, segundo o
arquiteto José Paulo 1 itarelh. é de que a
Fiat. que se interessou pelo trabalho,
possa patrocinar a execução.

A mata atlântica do Sul. objeto de
estudo dos pesquisadores no projeto pi-
loto. está em situação "lastimável", se-
gundo I itarelh. E.m seus quase 100 qui-
lômetros de extensão, existem 32
clareiras chamadas pelos técnicos ile fa-
velas rurais, cm função dos aglomerados
de casebres encontrados nas encostas O
mais grave, de acordo com o técnico, é
que nem mesmo o Parque Nacional de
Aparados da Serra (Taimbczinho), cria-
do por decreto federal em 1972, escapou
da devastação Algumas das áreas derru-
badas estão na reserva

A equipe responsável pelo projeto
nào sabe precisar o volume de árvores,
especialmente araucárias, canelas c ce-
dros. derrubadas Mas afirma que. to-
mando como base as cartas topográficas
editadas pelo Ministério úo Exercito des-
de l%5, hoje a cobertura florestal do
Rio Grande do Sul é inferior a 2.6'» de
seu território. Os técnicos alertam ainda
que a derrubada da floresta atlântica, em
qualquer estado, compromete o fluxo
dos nos e a fertilidade dos solos, alem de
provocar o descontrole do clima Como
sugestão, os técnicos propõem o ofereci-
mento do trabalho a empresas privadas,
que ficariam responsáveis pelo financia-
mento.

VÍTUS — Os computador-, dos de-
parlamentos de sismologia c oceanogra-
fia da Universidade de Tóquio foram
invadidos por um vírux. ou programa
informático invasor, que causou impor-
lantes danos em seus bancos de dados
Esta e a primeira vez que um virus
destrôi informações numa instituição pu-
blica do Japão. O sistema de compu-
tadores do Instituto de Pesquisas Sis-
mológicas se avariou cm de/embro de
19X8, dois meses depois da instalação
de um sistema de processamento de
dados e imagens para o estudo de ter-
remotos submarinos O mesmos vírus
foram detectados nos computadores do
Instituto de Pesquisas Oecanograficav
Calendário chinês — Arqueo-
logos chineses descobriram um calenda-
no solar de IS meses que pode ler mais
de 10 mil anos de idade O achado foi
feito numa das prefeituras autônomas da
etnia yi, na província de Vunan, na
fronteira com o Vietnam, O calendário
consta de 3M) dias ordinários e outros
cinco extraordinários, considerados fc-
nados de Ano Novo. Segundo o pro-
fessor Liu Yaohan, o calendário c si-
mifar ao dos maias. de 18 meses, com a
única diferença que os maias eonside-
ravam os cinco dias extraordinários co-
mo feriados labu. Yaohan acredita que
este calendário é anterior e serve de fun-
damento a outro, de 10 meses, descober-
to em 1981, na mesma região, lambem
com 10 mil anos de antigüidade.
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Ecologistas investem
milhões em marketing;

Nana

Connie Kocncnn
Los Angolas timns

"Dia da Terra 1990: quem disse que
voei não pode mudar o mundo?". Eslc
c o slogan de uma gigantesca campa-
nha de marketing que está sendo lati-
cada agora nos EUA para levantar fun-
dos c angariar adeptos para a causa
ambiental e que culminará no dia 22 de
abril, o Dia da Terra. Seus organizado-
res esperam levantar 3 milhões de dó-
lares e reunir ate 100 milhões de pes-
soas em todo o inundo, numa promoção
que pretendem semelhante á do lança-
mento do filme Batman.

Eslc é o primeiro evento desse porte
no movimento ecológico que. tradicio-
nalmenie. reflete mais Wopdstock do
que Madison Avenue. Dando partida á
campanha, o megacaplador de remr-
sos Roger Cr a ver está despachando unia
mala direta a I(Kl mil ambientalistas em
uhIos os II A. convidando-os a investir
tempo e dinheiro na promoção, mareada
para o dia 22 de abril.

A estratégia está sendo planejada
com o mesmo cuidado dispensado a
uma campanha presidencial. Já foi le-
vantado um milhão de dólares cm doa-
ções individuais c de fundações e espe-
ra-sc conseguir mais 2 milhões. Uma
quantia modesta, quando se sabe que
llollyvsood costuma gastar pelo menos
o dobro disso no lançamento rotineiro
de seus filmes."A situação do meio ambicnic c tão
grave que realmente queremos muda-la
O fím tia Terra pode ser o elemento
deflagrador de uma postura mais re-
ceptiva em lermos de mudança de com-
porlamcnto para os próximos de/ anos",
disse o assessor de relações públicas Josh
Baran

A campanha inclui grupos de pesqui-
sa, questionários, vídeos, um progra-
ma de televisão de alcance nacional.
anúncios na imprensa, logotipo, camí-
setas promocionais —- todos os elemen-
lox essenciais para o marketing de um
produto comercial ou campanha política
de um candidato Se o Pia iL Terra for o
sucesso que se espera, o 22 de abril será
pontilh.ulo r*>r grandes manifestações,
declarações oficiais, caminhadas ecologi-
eis, piquetes, plantio de árvores etc

Tudo i\so e muito mais está sendo
c4H.rden.idt» pelo escntóno central cm
Paio Alto. na Califórnia, perto da Uni-

versidade de Sianford. "lemos os me-
Ihores profissionais do pais", disse a
diretora executiva do evento, Chris Des-
ser. "e eles eslào trabalhando pratica-
mente de graça."

Mudar o inundo — A meta do
Dia tia Terra IWtl é nada mais. nada
menos, que uma reformulação em gran-
de escala do comportamento da socieda-
de. "Queremos mudar o mundo", diz o
presidente da ambiciosa campanha, Da-
ms Hayes. Em 1970. quando era es-
tudante de Direito, ele organizou o pri-
meiro Dia tia Terra, que reuniu 20
milhões de pessoas de diversas nacio-
nalidades e surpreendeu a todos com
seu alcance"Foi um tiro no escuro", relembra
agora Roger Craver "A atividade dos
cidadãos naquele momento eslava fo-
calizada na guerra do Vietnam, Nin-
guem sabia direito o que queria di/er a
palavra ecologia

Segundo Chris IX-sser. o objetivo em
1970 era mostrar as pessoas que a defe-
s,i do meio ambiente era uma saída. "O

primeiro Dia tia Terra, realmente, deu
partida ao movimento ecológico O ob-
jetivo agora é o que vamos fazer para
vilvar o meio ambiente' Como pode-
mos mudar nosso comportamento'' Co-
mo podem>>s fa/cr com que as grandes
empresas e o governo mudem seu com-
portamcnlo1"

Os ambientalistas estão investindo
firme no 22 de abril para mostrar ao
mundo que a ecologia não c mats um
movimento marginal de meia dúzia de
idealistas, mas urna inegável força de
pressão que envolve toda a sociedade c
pode influir nos destinos do planeta
Terra

I O Prot;r«mi das N»çiVs t nid*s
para o Meio \mbunli. i t mão

Mundial para ( orrscnacào da Naiu-
rc/a t o Insinulii d<- Hi-ours<r» Saiu-
rais lançaram uma campanha dr ám-
ImIíi mundial destinada a delir o qut
essas rntidad»-s rcolocicas rlassifkam
dr "a maior onda dr rstinçâo d<
t-speors animais r ««-gelai* (k-vck o
dt-sapart-eimcnlo d<rs dimrvsaurirs, ha
65 milhões de anos". Secundo rias.
há o r_m de um quarto de todas a\
rAprcie-» «cçrlar* r animais desaparr-
cem. «c o atual ntmn di de-struisi"

prnsscguir.

Esq uistossomose na mãe
imuniza feto no útero

IHinttOKI/ONtl A partir da
.onstatação de que nas áreas cndcimcts
e rara a ocorrência da fase aguda da
csquisiossomosc. o cientista mineiro Ro-
drigo Corrêa de Oliveira, do Instituto
René Rachou, descobriu, através de uma
pesquisa iniciada ha quatro anos, que av
ei lanças nascidas de mães portadoras da
doença são parcialmente imunizadas
contra a doença ainda no uiero "Esta-
mos estudando esse mecanismo, nus já
vibcmos que a sensibilização (imuniza-
çào) c fala por anticorpos da mãe. espe-
ciíicos contra o parasita, e que há passa-
gcm também do antígeno (proteína do
parasita) da mãe para a enança", exph-
cou

O pcsquividor disse que seu trabalho
paniu da hipótese de que a criança tece-
bia a resposta contra a mfcvvào no úicro
materno, o que cxplicana o falo de as
enanças das áreas endêmicas não muni-
festarem a doença anles dos ires anos de
idade c nunca na sua forma aguda "Para
comprovar nossa teoria, identificamos 30
mães infectadas e as acompanhamos du-
rante a gravidez. Depois coletamos o
sangue do cordão umbilical (que c da
criança) c tentamos identificar a resposta
imune nesse sangue do cordão", afirmou
o cientista

Rodrigo Oliveira, que c biólogo for-
mado pela l ntvcrsidadc federal de Mi-
nas Cierais (l EMUl, conseguiu compro-

var a presença do anticorpo contra o
parasita S<hut<xu>rw manumi no sangue
do cordão, demndo claro que a única
possibilidade é de que a imunização
aconteceu no ulero As conclusões desse
trahalho foram publicadas recentemente
no Jiwrruú <>/ í limcal Intestigátiem, um
dos mais respeitados no mundo "A lite-
ratura medica ja registrava cavos de pai-
vagem de anticorpo da mãe para o filho.
mas em casos de doenças parasitárias e a
pnmeira vez que se detecta essa capaci-
dade de ativação do sistema imunologi-
co", ressaltou Rodngo Oliveira

O pesquisador acredita que a imuni-
zaçào no útero, que ck prefere chamar
de "sensibilização", tem grande influcn-
cia na patologia da doença, de maneira
que impeça o desenvolvimento da forma
grívc da esquisiossomosc. Ele disse que
o mecanismo funciona também no caso
da doença de Chagas, com uma diferen-
ça a imunização comprovada nesse caso
chega apenas a 11 meies -- a partir dai.
as crianças em arcas endêmicas já desen-
volvem o mal

A pesquisa foi feita cm 30 grávidas
portadoras da csquistossomosc. compu-
rando os resultados com os obtidos em
15 mulheres grávidas sem infecçâo O
acompanhamento continua sendo feito
nesse mesmo grupo A enança mais se-
lha esta com um ano c meio c nenhuma
das nascidas manifestou a doença

NOTA DE
ESCLARECIMENTO

A propósito de denúncia veiculada pela propagando eleitoral do Partido dos
Trabalhadores a respeito de uma carga de leite em pó estocada na cidade de Sào
Paulo, a Companhia Brasileira de Alimentos — COBAL e a Companhia Brasileira
de Armazenamento — CIBRAZEM. esclarecem a opinião pública.

1 A importação do leite-ern-pó na época do Plano Cruzado, realizada pelaSecretaria Especial do Abastecimento o Preços - - SEAP. do Ministério da
Fazenda, teve na COBAL e CIBRAZEM meros executores da armazenagem o
distribuição interna do produto.

2. A importação atingiu 43 mil toneladas de loite-em-pó holandôs. as quaisforam aprovadas como aptas ao consumo em oxames realizados pola Comissão
Nacional de Energia Nuclear — CNEN. cuja qualificação para a detoeção de
sinais de radioatividade é internacionalmente reconhocida, e por técnicos do
Ministério da Agricultura, que as consideram livres de contaminamos

3. Depois que mais de 90 por cento desse produto já havia sido comercializa-
do, membros do Ministério Público pediram a sua interdição alegando risco de
contaminação, apesar de todos os cuidados prévios da CNEN o do Ministério da
Agricultura em fazer todos os exames recomendados internacionalmente no
caso.

4 A espera da decisão final do Poder Judiciário, estão armazenadas as 3.5 mil
toneladas, exibidas num armazém da cidade do São Paulo pelo Partido dos
Trabalhadores Existem ainda mais 224 toneladas abrigadas em armazém da rede
estadual no porto de Santos, e outras 25 toneladas em armazém da Secretaria da
Receita Federal, do Ministério da Fazenda, na cidade de São Paulo.

Com o mesmo dever de esclarecer a opinião pública, a COBAL e a CIBRAZEM
informam, ainda, que. na mesma época do Plano Cruzado, a SEAP importou da
Europa e América do Norte 226 mil toneladas de carne, liberadas para consumo
pela CNEN e Ministério da Agricultura depois de examinadas devidamente porlaboratórios especializados.

Mesmo assim, o Ministério Público embargou a movimentação e comerciali-
zaçào de 7.8 mil toneladas delas, as quais estão abrigadas, à espera de decisão do
Poder Judiciário, em armazéns de três locais do Rio Grande do Suf da Cl BRA-
ZEM. em Canoas; da rede estadual, em Pelotas; e do frigorífico Riopel, em Rio
Grande.

Brasília. 30 de outubro de 1989
Companhia BraiiUira d* Alimento»

Companhia Brasileira de Armaionamonto

Ministério da Agricultura

ígua vai subir mais rápido (I ônibus espacial lançará o llúbblc em março de l()')ll

Ciência teme
eleito estufa
sobre Veneza

VENEZA. Itália A cidade de
Veneza vai submergir três vezes mais
rápido durante o próximo século de-
vido ao efeito estufa, disse ontem um
cientista que está trabalhando para
salvar a cidade

"O aquecimento do planeta signi-
fica mares mais altas que vão rebat-
var Veneza por mais 60 centímetros
nos próximos cem anos", disse Gío-
vanni Ccccóni, dxx Consórcio Nova
Veneza, um grupo de cientistas c em-
presas formado pelo governo da Ita-
lia para ajudar a salvar sua cidade
mais famosa.

0*dentistas advertem que o efeito
estufa, acoplado á redução di cama-
da de ozônio, sai elevar as tempera-
turas médias da Serra, derretendo as
calotas polares c elevando o ntveJ do
mar Ceccont disse que o grupo en-
viou um relatório ^.x governo italiano
informando suas mais recentes desço-
berias sobre Veneza, que afundou 23
centímetros nesse século

l:rn !'r66, a pior das enchentes de
sua história inundou com mats de um
metro de água d^ mar a Praça de Sâo
Marcos, causando um incalculável
prejuízo â^xs p.ti.Kios, igrejas c obras
de arte da cidade

Telescópio
lançado já

que nem foi
ê obsoleto

Lee lhe

Novos avanços na construção de te-
lescópios estão tornando rapidamente
obsoleto o telescópio espacial lluhblc,
que há ires anos espera f>or uma chan-
cc de ir ao espaço A grande vantagem
do Huhblc c observar o céu a partir do
espaço e não tia Ierra. escapando as-
sim ila distorção causada pela lurbu-
Icncia da atmosfera terrestre Duas novas
tecnologias de processamento de ima-
gcm por computador estão permitindo
aos asirónomos evitar a distorção at-
mosfèriea «n telescópios situados na su-
perftcic terrestre, eliminando assim uma
noa parte das vantagens do telescópio
espacial

O Hubhlc deveria ter sido colocado
em òrbtla em 1986, mas a explosão do
ônibus espacial Challenger adiou o lan-
çamento para março de 1990 Enquanto
O telescópio espacial iiea guardado numa
câmara ulira-limpa cm Sunnsvale. Cali-
forma, a tecnologia dos telescópios ter-
restres continua avançando Ura dos
aperfeiçoa rncnun que surgiu nesse pcriiv-
do ê a chamada máscara não reduruian-
te A mascara, colocada vibre o espelho
de um telescópio, Iilira a luz. transfor*
mando o que serta urna imagem única de
uma estrela cm sete imagens diferentes.

Na icrdade, e corno se o telescópio
grande fosse transformado em sele pc-
quenos telescópio* Através de um su-

percomputador. os cientistas eliminam
as diferenças entre as sete imagens pro-
socadas pela distorção atmosférica l:.s»a
técnica só é eficiente no tratamento de
imagens de objetos muito brilhantes, co-
mo estrelas, já que ao dividir a imagem
em sele ela reduz a quantidade de luz
recebida pelo telescópio.

Para observar objetos fracos, como
galáxias e nebulosas, usa-se outra técni-
ca chamada de abertura completamente
preenchida Quando um telescópio foto-
grafa um objeto muito lénue, usam-se
tempos de exposição muito longos, O
filme e exposto a luz do objeto durante
hora*, alè se formar uma imagem. O
problema c que durante esse tempo a
atmosfera esta cm movimento, borrando
e distorcendo a imagem final A nova
técnica tira várias fotos do objeto cm
frações de segundo c as sanas imagens
são convertidas cm uma só atrases de um
supercomputador, que também elimina
as diferenças provocadas pela distorção
atmosférica.

Agora a umea vantagem do Hubble e
que ck pode captar freqüências de luz
que não penetram na atmosfera ter-
restre. observando assim fenômenos que
senam invisíveis para os telescópios co-
locados em Terra Alguns cientistas
acham, porem, que sena mais pratico ler
vários pequenos telescópios cm órbita,
que podem ser lançados por foguetes
pequenos, em sez de um único telescópio
de grande porte, que precisa do ómbus
espacial para chegar ao espaço
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A capital das drogas e do crime
Assassina tos em
Washinaton ba tem
recorde de 1988

Rosental Calmon Alves
Corrotpondonla

WASHINGTON 
Esta cidade

continua imbativcl cm sua na-
da honrosa posição de capital do crime
O mês de outubro nem terminou c o
número de assassinatos ocorridos cm
Washington este ano já chegou a 369.
igualando-se ao lotai de casos de 1988,
que linha sido um impressionante re-
corde histórico Por trás desta onda de
violência é fácil identificar o principal
culpado- o tráfico de drogas. Também
não è difícil descobrir o principal cum-
plicc: a pobreza dos guetos da capital
deste rico c prospero pais, onde o tráfi-
co de cocaína e de outras drogas en-
contra terreno apropriado para prós-
perar.

A policia do Distrito de Colúmbia
assegura que cerca de 60° « dos assassi-
natos são ligados a drogas Quem mala
ou quem é morto geralmente lida com
cocaína ou crack ia versão mais barata
e mais prejudicial á saúde). Sào (rafi-
cantes que travam guerras de território
ou partem para vinganças. Sào consu-

mídores sob os efeitos de drogas ou cm
desespero para arranjar dinheiro e
manter o vicio. A grande maioria dos
casos ocorre em bairros jsohrcs, de po-
pulaçào predominantemente negra,
embora a policia acredite que boa parte
dos consumidores de cocaína more nos
bairros ricos, de brancos.

Mais de 75° o da população da capi-
tal sâo negros a maioria dos brancos
que trabalham nesta arca prefere mo-
rar nos subúrbios vizinhos, que ficam
fora dos limites do distrito, nos estados
de Marvland e Virgínia O prefeito de
Washington, Manon Barry, que já foi
acusado na justiça de consumir cocaína
c de lidar com (raticanics, chegou a
comcniar recentemente que nào vc ne-
nhum jeito de parar com este banho de
sangue As autoridades locais e fede-
tais, no entanto, tem pn«.urado de-
monstrar uma intensa aeâo repressiva e
preventiva Ha mais policiais, mais
promotores, mais juizes, mais prisões
Apesar disso ludo, há mais drogas e
mais violência nas ruas de Washington.
A sangria não pára,

Quando 19X8 terminou. VÇashmg-
ton eslava alarmada com o numero
recorde de avsassinatm. Ontem, a cida-
de estava de novo assustada. Aquele
recorde extraordinário, que representa-
va um aumento de 150% no numero de
homicídios cm relação a 19X5. unha

sido superado no lim de semana, quan-
do cm apenas sele horas cinco pessoas
foram morlas a tiros Entre essas viti-
mas. havia um homem de 41 anos, com
USS 11 mil em dinheiro c doses de
heroina no bolso Havia também o ca-
so de uma mulher assassinada junta-
mente com a filha de I.» anos

O drama das crianças vitimadas di-
reta ou indiretamente pelas drogas em
Washington (cm sido comovente Mui-
(as sào abandonadas pelos pais vicia-
dos ou }á nascem di>entcs. cias próprias
dependentes de certas drogas, uvjdas
pelas mães durante a gestação Kso.
quando o bebê consegue nascer vivo O
índice de mortalidade infantil da capi-
tal dos Estados Unidos ja era um dos
mais altos do pais e no ano passado
piorou cm 50%, Este agravamento do
problema c atribuído ao uso intenso de
diogas. como o crack, pelas mulheres
dos bairros pobres

O problema se repete nas arcas po-
bres de ouirav gramícs cidades irnen-
canas, onde as drogai também estâo
causando sénos d.iii,•¦> No entanto, em
nenhuma outra, enire as 20 principais
metrópole*, a onda de assassinato* au-
menia nesta proporção Em compara-
ção com o crescimento de 150* t no
numero de hom»ctdi<n ocorridos em
Washington, o aumenlo de 34% no*
assassinai!* de Nova Iorque parece ate
meno* absurdo do que e

Mais de 300 mil saem às ruas na
RDA para exigir democracia

lil Kl IM ORIENTAL Trezentos
mil mil alemàes-orientais saíram ontem
as ruas de Leipzig para defender relor-
mas políticas e liberdades democráticas,
Nas cidades de Schwerm e de Halle liou-
ve também manifestação, com a presença
ilc mais de 80 mil pessoas.

Essa foi a sexta manifestação consc-
cutiva realizada às segundas-feiras em
Leipzig, a segunda cidade mais impor-
taiile de Alemanha Oriental. A cada
segunda-feira, os protestos vêm mobi-
lizando um número maior de pessoas.
Os manifestantes gritaram dogans em
favor da legalização do Novo Foro, o
maior grupo oposicionista do pais e
que ja conta com cerca de 30 mil filia-
dos

O novo dirigente comunista da Ale-
manha Oriental. Egon Krcnz. pediu aos
aiemães-oncntais que não dcsesiabili/em
o pais com exigências irmilisitis de refor-
mas "'Itulos nos temos a responsabílida-
de de assegurar que as condições normais
prevalecerão na fronteira enlre o sócia-
itsmo c o capitalismo", afirmou Krcnz
Fie assegurou que o Partido Comunista
numera o pi>dcr político"Nosso 

partido voltou sua atenção

iiiteiiainenie para o povo e esta cuca-
rando a verdade. Qualquer pessoa que
deseje achar as respostas correias para
os complicados latos de nossa socieda-
de necessita de uma analise realistica
da situação, livre de pensamentos ba-
scados cm desejos e não tia realidade",
disse o novo dirigente.

Krcnz, que inicia hoje visita de dois
dias á União Soviética, acrescentou:"Todos os que concluírem que nosso
partido não está na posição de desem-
penhar seu papel de liderança avaliam
mal o poder de nosso partido, enga-
nam-se sobre a experiência de nosso
parddo c subestimam a união de nos-
sos mais de 2 milhões de filiados "

Do movimento cm favor de reformas
democrática* não escapou nem mesmo
o líder da Federação Sindical da Ale-
manha Oriental, tlarry lisch (62 anos),
pressionado a renunciar sob a acusa-
ção de nào ter protegido os imeresses
dos trabalhadores.

A direção da federação sindical está
debatendo o futuro de Iisch. que e
dingcnle trabalhista desde 1975 e c (am-
bem integrante do Polilburo do Partido
Comunista O PC tradicionalmente con-

(rola os sindicatos, aos quais são filiados
'f milhões dos 16.6 milhões de habitantes
da Alemanha Oriental. Os sindicatos, se-
gundo a agência de noticias inglesa Reu-
lers. sào usados pelo PC para forçar os
trabalhadores a aceitarem metas de pro-
duçào e a política salarial. As greves
sào ilegais,

A oposição a Tisch e ao domínio do
PC nos sindicatos levou á formação,
semana passada, do sindicato alterna-
tivo Reforma, que proclamou o direito
a greve e exigiu o término do controle
comunista nas indústrias,

Q HONN — O Partido Social De-
mocrati, ilc oposição nu Alemanha

Ocidental, pediu que u governo de Bonn
dê paridade an marco aknião-riritiilal
para ajudar tis habitantes da Mima-
nha Oriental a SC beneficiarem das no-
tu leis que tomam mais fáceis as via-
jicns ao Ocidenle. O PSD deseja que os
visitantes aleinães-tirienlais possam tro-
car sua moeda pela mesma colação
dn marco. Mualnunle. na Memanha
Oriental. I marco tale, nu mercado
negro, 10 marcos orientais.

P raga }>r
PRAGA - \s autoridades da Tche-

coslovaquia vão privessar 149 pessoas
por terem participado, sábado, da maior
manifestação antigoscrnamental no pats
nos ultim<»x 20 anos Os 141. do total de
355 manifestantes detidos II' cstranpci-
rosi. mo acusados de terem perturbado a
ordem publica, informou o jorru! Rude
/Vim», do Partido Comunista O tornai
não esclareceu «r custem cslr,ir,gcirtH
enlre •« que serão prncess.idi»s

Centenas de policiais armados de
i.iisetítcs reprimiram a manifestação,
que atraiu mais de 10 mil pessoas c reaii-
zou-sc numa pra,,a áa centro de Praga
Os manifestantes exigiram a formação de
um r,i¦¦>;' governo, efaçoo hxrr> t a •.'?-¦-
tUuiçJo de Milos J.ike-s. dirigente tinki
dura do. PC Segundo o Rwk Pr aso. vrt»
rtumfrs!antcs c cinco policiais ficaram
ícndox A maiíc-vtaçào coincidiu tom a
data do *1 aniversário da criação do
Budo it,hcc4>

Em contradição direta com o noti-
curto do torna! do If - que afirmou
que todo* o* nur.iícvtantes tiveram a

ocessará L49 manifestantes
oportunidade de deixar a praça sem
serem molestados —-, o diano SthuLi
Pronta, da Juventude Socialista, reve-
lou que os policiais cercaram diversos
manifestante* e o* espancaram

Enquanto o Rude Prato assegurou
que <vs policiais foram atacados a pe-
dradas, o Stlada Ir,mia qualificou os
manifestantes de pacifistas, que gnta-
vam slogans como "Não 

queremos vio-
rência" e "Nos temos as mãos vazias",
fevaniando os braços para demonstrar
que não levavam qualquer tipo de ar-
ma*

Com inusitada franqueza, o jornal
da Juventude Socialista reproduziu ou-
íííh s.vTjv.»í.t. uíís ír^nuc^i.inícs Qu*ífc*
mm democracia", "Diálogo" c "A ver-
dade ptcvaSescta" Segundo o Mlada
Frmta, os slogans mais radicais meneto-
navam «wrw* de lideres ornHiríoníxtas,
O jornal da Juventude Socialista afirmou
também que um de vçuv jornalistas foi
atacado pelos policiais

O Rude prams sustentou que 
"o com»

rtonamento dos manifestantes superou o

limite do suportável, Não é a primeira
vez que grupos ilegais dissimulam suas
intenções hipócritas atras de slogans so-
cialistas". A maior parte dos jornais
(checos repeliu o comentário oficial di-
vulgado pela agência de noticias oficial
CTK, que denunciou o que chamou de
"'pnnocadores estrangeiros que vieram
pcrturhar a ordem publica na íchecoslo
vaquia".

f—l BUDAPESTE - Com icmário
rom queMõt-v-chait snlirc política

r meio amhienlt. o Parlamento da Hun-
gri» »briu ontem a primeira \a-,v.-in w>b »
licencia da (onsli(uiçio recentemen-
te emendada e que permite ao pais
vrjjuir formalmente pelo tia da demo-
cracia. arxrs 41 amrs de domínio tvclu-
sito do 1'irtido ( omunista. (K parla-
nventan-s dividirão se adiam nu nào a
eleição presidencial prevista para n dia
25 de novembro,

T

CHEGA DE ESPECULAÇÃO
NA

WONDERLAND

PRE OO /O
ABAIXO DO NORMAL

DISNEY • MGM • EPCOT MÉXICO
14 dias de diversão

a partir de:

60,00ADULTO USD VV|

CRIANÇA USO vJaáijUU

p dia

(ft3Sa>*?T *T

NÃO PERCA ESTA
OPORTUNIDADE

9 dias Maravilhosos
por aponas

ADULTO USD 38,00

FLORIDA «ORLANDO PASSAGENS AÉREAS
INTERNACIONAL^)10 PROMOÇÃO ÚNICA!

fc REALMENTE INCLUÍDO
• Passagem aérea . iria e volta
• Hotel • Carro • Seguro

• Cruzeiro as Bahamas

7^/"X_^-t

670,007 dias a partir de USD w • Wjww p pessoa
FACA AS CONTAS E LIGUE II

EXCEPCIONALMENTE \
LÂHYÃO

DIA 02/11
DAS 10 às 16 hs

MEWYORK *„.„* USD 667,00
MIAMI tw,, USD 600,00

ORLANDO --.,,--. USD 580,00
BUENOS AIRES a^h. USD 271,00
ASSUNCI0N apa»,.*. USD 212,00
MONTEVIDÉU *,.- USD 266,00
MÉXICO Apa.t,,«a USD 600,00
LISBOA .,..•¦,>. USD 690,00
MADRID A(Hr<»«. USD 688,00
PARIS rsp.it,.». USD 820,00
ZURICH .„.,...« 835,00

ROMA ap.™», USD 820,00
FRANKFURT *.».*.<» USD 832,00
AMASTERDAN >.,...„,* USD 832,00

BRASIL DE NORTE A SUL!
PREÇOS ARRASADORES!

COM DIREITO
PASSAGEM AÉREA, HOTEL TAXAS E .

TUDO QUE PUDER IMAGINAR

3 dias
FOZ DO IGUAÇU

a partir de NCZS 906,00
MANAUS

dias a partir de NCZS 2.1 75,00

5 Salvador
diaa a partir de NCZS 1.092.00

MACEIÓ
a partir de NCZ$ 1.1 55.00

RECIFE
dias a partir de NCZS 1 .320,00

5 NATAL
fias a partir de NCZS 1.300,00

FORTALEZA
dias a partir de NCZS 1 .640,00

PORTO ALEGRE
O dias a partir de NCZS 949|00

CONSULTE-NOS SOBRE FINANCIAMENTO E OUTRAS OPÇÕES DE ROTEIROS!
WONDERLAND TRAVEL VIAGENS E TURISMO

Os tchecos
e os ventos
da reforma

Silvio Ferraz
&>' tmtpothM^lm

PARIS 
Enquanto * Polônia e a

Hungria davam adeus i fW«A>
tu sonahsta e te preparas am pari
nsssin hcm.vntes. Sítios Jãla. o din-
ixntc sIj klx\xnjk>*jquu. srmprr vr
nunfesr de mãm dadas asm Erieh
ttonalcr. ocntJú fi«Ji»-pivfe'/i»5t'i.-/>c-
t'cd.i Alemanha Oriental

Oi dai$ ítsrmjsjim sólida dupla
i*'»írj o rvíormtsriio gorbachetntj e
p>\!um eubtr ciar» wgutho m nua
iJtOf nisets de sida do leste cwpeu
Hoje. Jates -a sente j realidade sk
íorrtu distinta Quem lhe ila a mâ><
ãknú nào e mats o ortodoxo lloncc-
ler, mas sãn tpon Krtnt, nos o liskr
da Alemanha Oriental, convertido
praftrtatH-amentc a te da pcrntroika
sosietKa

tiMm, nào e rxuj menos que Jakes
e ttsda a maquina do Partido toma-
nista da TchecosJos-aauia se uniam de-
amparados A seu Lido estào jyor.i
apenas os pobres do leste Bubjána
e Romênia. Em solta de /Vajss. as
capitais dos paises mais asançads* do
bloco soàaltsU «<> sxitdidâs /vr exi-

géneiis de reformas. deXites amplos
na> ruas e mesmo altos funcionário*
ds> PC^estãs* sertslo ohneados a ciem-
tar seus cfltcrrujado* músculos pata
cumprir um ritual dcnuicratK\> a ch\-
cussúa.

th tebecos não poderiam Ikar in-
diferentes e. por isso mesmo, encon-
tram-se em estado de febre denuKr.ilh
ca íste fim de semana. Praça foi
palco iie manifestações antigosema-
mentais e ptó-dànocràuos. com a [h>-
iKta aftndo duro e íasendo centenas
de pauses, incluindo jornalistas fran-
ceses e americanos As antigas.teo-
nas. secundo as quan a Alemanha a>-
mumsta era demasiadamente
importante para que t>> sotteticos se
dessem ao luxo de permitir mudanças,
foram por acua abano

Oalto nnelde tida do povo tcheco
era s>uira importante arma com que
contava ogosemo. Enquanto fosse¦*(-
sim. pensasam. nào hasena o nsco de
cxiodirem manifestações Engano
Ainda que Lvmedidas. as massas estão
ensaundo protestos de maior fôlego.
Por ludo isso, o gosemo de Jakcs se
preocupa,

0contágio com o vírus dcm<xr.iti-
co, conto preferem chamar os ortodo-
fi>> Jt> IX. conxçou a oconvrquando
o mosimcnto Solidariedade, na Polo-
ma. conseguiu seu grande trunfo sen-
tar-se a famosa mesa-redonda para
discutir com o goxtroo do general Ja-
rusclskt uma abertura. Sesta ocasião,
poloneses e tchecos chegaram a fundar
a AssiKiaçào de Amt/ade Polônia-1-

checoslosaquia ista associação de
oposactonistas iniciou uma sene de pi-
qucniquc.s civkas nas fronteiras entre
os dois países. Grandes grupsis dedica-
sam-sc a debates «»/>«• a situação m-
terna de seus respectiros países e bus-
casam fórmulas capazes de.
esentualmcnte. furar o impissc apa-
rente

Ovirm foi isolado nos laboratórios
dos Partidos Comunistas do Leste e
identificado como Solidariedade. Tan-
ta importância tese o movimento po-
lonês na res iras olta da Alemanha co-
mumsta que os fugitivos da RDA. cm
Yarum.i. ti/eram questão de render
homenagens ao Solidariedade antes de
o trem partir para a Alemanha Oci-
ikntal

O mesmo esta acontecendo agora
com (ss tchecos Ha apenas duas sema-
nas, um porta-vo? do PC tcheco cvn-
tessasa: "Nossos ispsrsitoKs não estão
apenas recebendo apoio do Ocidente.
Disvrsos grupos ilc oposição da Poltí-
ma e Hungna estão atuando em mis-
sas cidades" 0número I da lchcci>s-
lissaquia, Siíhs Jakes. chegou mesmo
a admitir a influência m'$ aconteci-
mentos de "certosgrupos soviéticos".

Por tudo isso, m observadores a
prescem complicações na Tchecosfo-
saquia. Enquanto opositores estào
n>m di mim fortemente cerradas com
húngaros. puAirnso e ale mesmo ale-
mães do Leste. Jakes tem em Krert/
um aliado cada m mais disposto a lhe
ilar conselhos de arvrtura Ai caberá a
ele ouvir c abrir, ou persistir na posi-
çào de força e radica li/ar.

'..'*,, A»; Rio Branco,'18S — LoJa04'

*el: £33-0317 e 240r681XX
• Rua Conde do Oonfini, 220/307

Tel: 254-8717

Bandeira — Vis ew.iJ.ims do Ca-
pttólio. cm Washington líotoi. a policia
prendeu ontem um manifestante que
qucimasa uma bandeira americana No
primeiro semestre de->te ano, a Justiça
americana decidiu que nào era crime
queimar bandeiras Inconformados, pa-
tnotas americanos queimam bandeiras
para protestar contra a decisão.
Protesto — Cerca de mil pessoas
fi/eram ontem em Moscou a primeira
manifestação na URSS cm torno da sede
do serviço secreto KtiH. ou mais prect-
samente, diante do prédio onde funcio-
na a policia política soviética, a Lu-
bi.inka, na pinça Dzcrjinski, 0 local,
onde eram interrogadas as pessoas que
depois eram enviadas para campos de
concentração, c conhecido pelos mos-
covitas como "a grande casa". Os ma-
nifestantes eram simpatizantes do Movi-
mento Memorial, que pretende construir
uni monumento as vitimas de Stálin.
Elvis — Elvis Preslcy teria denuncia-
do muiios de seus colegas de HolK-
wood ao IBI na época da perseguição
feita aos esquerdistas nos Estados Uni-
dos. A informação veio da ficha dò
cantor no próprio I Hl. que tem 663
páginas e revela que ele passou infor-
inações, entre outros artistas, sobre Jane
Ronda, A noticia foi veiculada pelo jor-
nal Washington Times. Presléy tona até
pedido uma audiência particular com o
na época chefe do KBI, bdgard Hoover,
mas não foi atendido.
Estragos — Trinta mortos c ire-
/entos feridos fói o saldo do terremoto
de domingo na Argélia. 0 tremor, de 6
graus na escala Richter. atingiu Argel
e seus arredores c estima-se que o nú-
mero de mortos pode aumentar, pois
muitos ficaram presos entre os prédios
que desabaram.

W.ishington — AFP
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A capital das drogas e do crime
Assassinatos em
Washington batem
recorde de 1988

Rosental Caltnon Alies
Corrospondent&

WASHINGTON 
Esta cidade

continua imhativel cm sua na-
da honrosa posição de capital do crime.
O més de outubro nem terminou e o
número de assassinatos ocorridos cm
Washington este ano já chegou a 36°,
igualando-se ao total de caws dc 1988.
que tinha sido um impressionante re-
corde hislónco. Por Iras desta onda de
violência é fácil identificar o pnncipal
culpado o trafico dc drogas Também
nâo é difícil descobrir o pnnapal cúm-
plicc; a pobreza dos guetos da capital
deste rico c prospero país. onde o trafi-
co de cocaína c de outras drogas en-
contra terreno apropriado para prns-
perar.

A policia do Distnto dc Colômbia
assegura que cerca dc 60"« dos assassi-
natos são ligados a drogas Quem mata
ou quem e mono geralmente lida com
cocaína ou crack (a versão mais barata
e mais prejudicial ã saúde) Sáo trafi-
cantes que travam guerras dc território
ou partem para vinganças São consu-

midores sob os eleitos dc drogas ou em
desespero para arranjar dinheiro e
manter o vicio. A grande maioria dos
casos ocorre cm bairros pobres, dc po-
pulaçào predominantemente negra,
embora a policia acredite que boa parte
dos consumidores de cocaína more nos
bairros ricos, dc brancos.

Mais de 75" • da população da capi-
tal sáo negros - a maioria dos brancos
que trabalham nesta área prefere mo-
rar nos subúrbios vizinhos, que ficam
fora dos limites do distnlo. nos estados
dc Marvland c Virgínia. O prefeito de
Washington. Manon Barry, que já foi
acusado na justiça dc consumir cocaína
e dc lidar com traficantes, chegou a
comentar recentemente que não se ne-
nhum jeito dc parar com este banho dc
vingue As autoridades locais e fede-
rais. no entanto, tem procurado de-
monstrar uma intensa ação repressiva c
preventiva \là mais policiais, mau
promotores, ma» juizes, mus prisões
Apesar disso tudo. há mais drogas e
mais violência nas rua* dc Washington
A sangna não pára.

Quando lu88 terminou. W.shing-
lon estava alarmada com o número
recorde de assassinatos Ontem, a cida-
de estava dc novo assustada Aquele
recorde extraordinário, que representa-
va um aumento de 150* • no numero dc
homicídios em relação a ls»S5, tinha

sido superado no tim de semana, quan-
do cm apenas sete horas cinco pessoa»
foram mortas a tiros Entre essas viu-
mas. havia um homem dc 41 anos. com
t SS 11 mil cm dinheiro e doses dc
heroina no bolso. Havia também o ca-
so de uma mulher asvissinada junta-
mente com a filha dc 13 anos.

O drama das enanças vitimadas dl-
reta ou indiretamente pelas drogas cm
Washington tem sido comovente Mui-
tas sâo abandonadas pelos pais vicia-
dos ou já nascem doentes, elas propnas
dependentes de certas drogas, usadas
pelas mães durante a gestação Kso,
quando o bebê consegue nascer vivo O
índice dc mortalidade mfannl da caw-
ul dos Estados Unidos ja era um dos
mais altos do pais e no ano passado
piorou cm 50V I ste agravamento do
problema c ambuido ao uso intenso de
drogas, como o crack, pelas mulheres
dos bairros pobres

O problema se repele na» áreas po-
bres dc outra» grandes cidades amen-
canas, onde »s droga» umbent cttâo
causando serio» dano» No entanto, em
nenhuma outra, enlre a» 20 principais
metrópoles, a onda de assassinato» au-
menla nesta proporção Fm compara-
çáo com o crescimento de IST» no
numero de homicídio» ocorrido» em
Washington, o aumento dc 34*• nos
assassinato» de Nova Iorque parece até
menos absurdo do que e

Mais de 300 mil saem às ruas na
RDA para exigir democracia

lil RL1M ORIENTAL Trezentos
mil mil olemSes-orientats saíram ontem
ás ruas dc l.eipzig para defender refor-
mas políticas c liberdades democráticas.
Nas cidades de Schwerin e de llalle hoti-
ve também manifestação, com a presença
de mais de 80 mil pessoas.

Essa foi a sexta manifestação consc-
cativa realizada ás segundas-feiras cm
I eipzig. a segunda cidade mais impor-
tanie de Alemanha Oriental. A cada
segunda-feira, os protestos vém mobi-
lizando um número maior de pessoas
Os manifestantes gritaram slogans em
favor da legalização do Novo Foro, o
maior grupo oposicionista do pais e
que já conta com cerca dc 30 mil filia-
dos

O novo dirigente comunista da Ale-
manha Oriental. Egon Krenz. pediu aos
alcmâes-onentais que náo desesiabilizcm
o pais com exigências irrealista* de refor-
mas "Todos nós temos a rcsponsabilida-
de de assegurar que as condições normais
prevalecerão na fronteira entre o sócia-
lismo e o capitalismo", afirmou Krenz
Pie assegurou que o Partido Comunista
manterá o poder político."Nosso 

partido voltou sua atenção

inteiramente para o povo e esta enca-
rando a verdade. Qualquer pessoa que
deseje achar as respostas correias para
os complicados fatos de nossa socteda-
de necessita de uma análise realistica
da situação, livre de pensamentos ha-
seados em desejos e não na realidade",
disse o novo dirigente.

Krenz, que inicia hoje visita de dois
dias á União Soviética, acrescentou:"Todos os que concluírem que nosso
partido não está na posição de desem-
penhar seu papel de liderança avaliam
mal o poder de nosso partido, enga-
nam-se sobre a experiência de nosso
partido c subestimam a união de nos-
sos mais de 2 milhões dc filiados"

Do movimento em lavor de reformas
democráticas náo escapou nem mesmo
o líder da Federação Sindical da Ale-
manha Oriental, Harry Tisch (62 anos),
pressionado a renunciar sob a acusa-
çáo de náo ter protegido os interesses
dos trabalhadores.

A direção da federação sindical esta
debatendo o futuro de Tisch. que e
dirigente trabalhista desde 1975 e é tam-
bem integrante do Politburo do Partido
Comunista O PC tradicionalmente con-

trola os sindicatos, aos quais sáo filiados'' milhões dos 16.6 milhões de habitantes
da Alemanha Oriental. Os sindicatos, se-
gundo a agencia de notícias inglesa Keu-
lers, são usados pelo PC para forçar os
trabalhadores a aceitarem metas de pro-
dução e a política salarial. As greves
são ilegais.

A oposição a Tisch e ao domínio do
PC nos sindicatos levou á formação,
semana passada, do sindicato alterna-
tivo Reforma, que proclamou o direito
a greve e exigiu o término do controle
comunista nas indústrias.

BONN — O Partido Social De-
iimh r.u.i. de oposição na Alemanha

Ocidental, pediu que o governo de Konn
ilr paridade ao marco alemão-oriental
para ajudar os habitantes da Alemã-
nha Oriental a se beneficiarem das no-
tas leis i|iu (ornam mais fáceis as via-
gens ao Ocidente. 0 PSD deseja que os
visitantes iltmies-orientals possam tro-
car sua moeda pila mesma colação
do marco. Atualmente, na Alemanha
Oriental. I marco vale, no mercado
negro. III marcos orientais.

D

Praga processará I 19 manifestantes
PRAGA — As autoridades da Tchc-

cosknaquia vão processar 149 pessoas
por lerem participado, sábado, da maior
manifestação anligovernamenlal no país
nos ultimo» 2t> ano» Os 149, do total de*<55 manifestantes detido» (17 cstrangci-
ros). vão acusados dc terem perturbado a
ordem publica, informou o jornal Rude
Pravo. do Partido Comunista O jornal
náo esclareceu se custem estrangeiros
entre os que verão pris.c-ssadó»

Centenas de policiai» armado» de
cassetetes reprimiram a manifestação,
que atraiu nui» dc li) mi! pessoas e reah-
zou-se nunu praça do centro dc Praga
(h manifestantes exigiram a formação dc
um novo governo. eJàçõcs livres c a des-
tituiçáo de Mitos iales. dirigente Imh.i
Jura do PC Segundo O Kuttr Pra.o. sete
manifestantes c cinco policiais ficaram
krtèos A rruifcsuçáo coincidiu com a
data do 71* aniversário da criação do
Isudó (checo

Fm contradição direta com o nott-
curto do jorrai do PC" que afirmou
que todo» os manifestantes tiveram a

oportunidade dc detx.tr a praça sem
serem molestados —, o diário Sflada
Ironia, da Juventude Socialista, reve-
lou que o» policiai» cercaram diversos
manifestantes c os espancaram.

Enquanto o Rude Provo assegurou
que os policiais foram atacados a pe-
dradas, o MlaJa Fronta qualificou os
manifestantes de pacifista», que grita-
vam slogans como "Não 

queremos vio-
léncia" c "Nos temos a» mão» vazias",
levantando os braços para demonstrar
que não levavam qualquer tipo de ar-
mas

Com inusitada franqueza. O jornal
da Juventude Socialista reproduziu ou-
tros slogan» dos manifestantes; "Qiere-

mos democracia". "Dialogo** c "A ver-
dade prevalecera" Segundo o MlaJa
Fronta. os slogan» maí* radicai» mcncio-
navam nonirs de Ikicrrs onosicioni*ta»
O jttnul da Juventude Socialista afirmou
lambem que um de seus jornalista» foi
atacado pelos policiai»

O Ruíie Prato tustentou que 
"o com-

portamento dos manifestantes superou o

limite do suportável, Não é a primeira
vez que grupos ilegais dissimulam suas
intenções hipócrita» atras de slogans so-
eialistas". A maior parte do» jornais
(checos repetiu o comentário oficial di-
vulgado pela agência de notícias oficial
Cf K. que denunciou o que chamou de
"proyocadorcs estrangeiros que vieram
perturbar a ordem publica na Tchccoslo-
váquia".

I—I BI DAPESTE — Com temário
— com q_estóc»-clia»e vibre política

e meio ambiente, o Parlamento da llun-
gria abriu ontem i primeira sessão s4ib i
vigência da ( (instituição mentemen-
le emendada e que permite ao pais
seguir formalmente pelo via da demo-
cracia. ap«s 41 arois de domínio evclu-
sito do Partido ( otnunisla. Os parla-
mentares decidirão se adiam ou não a
eleição presidencial prevista para o du
25 de novembro.

CHEGA DE ESPECULAÇÃO
NA

WONDERLAND

Y 50%prec::- ^kW ^âw # V
ABAIXO DO NORMAL

DISNEY • MGM « EPCOT' Mr.tf
MÉXICO

14 dias de diversão
a partir de

ADULTO USD

CRIANÇA USD

60,00
32,00 p/dia

NÃO PERCA ESTA
OPORTUNIDADE

9 dias Maravilhosos
por apenas

38.00...ADULTO USD T

FLORIDA «ORLANDO PASSAGENS AÉREAS
INTERNACIONALPROMOÇÃO ÚNICA!

XC jj~ 
REALMENTE INCLUÍDO

r*^:*"*"^v'* * Passagem aérea .ida o volta
/Si *> • Hotel • Cario • Seguro

• Cruzeiro as Bahamas

7 dias a partir de USD O I U jUU p.pessoa
FAÇA AS CONTAS E LIGUE II

EXCEPCIONALMENTE'
ANTÃO
DIA 02/11

DAS 10 às 16 hs À

t MEWYORK *W-* USD 667,00
MIAMI »„.«*, USD 600,00
ORLANDO am.m. USD 580,00

BUENOS AIRES *(-*.«. USD 271,00
ASSUNCION ap***, USD 21 2,00
MONTEVIDÉU ***** USD 266,00
MÉXICO *„,„,., USD 600,00

LISBOA Ap..<rM USD 690,00
MADRID ihmi. USD 688,00

t PARIS »...i..* 820,00
t ZURICH a^m. USD 835,00

ROMA Ap...,,*. USD 820,00
FRANKFURT *»,*.„ USD 832,00

O AMASTERDAN ,. *, USD 832,00

BMSIL DE NORTE A SUL!
iPREÇOS ARRASADORES

COM DIREITO
PASSAGEM AÉREA, HOTEL TAXAS E

TUDO QUE PUDER IMAGINAR

dias
FOZ DO IGUAÇU

a partir do NCZS 906,00

3 dias

5 dias

dias

MANAUS
a partir de NCZS 2.1 75,00-SALVADOR
a partir de NCZS 1.092.00

MACEIÓ
rtir de NCZS 1.1 55,00a pa

dias
RECIFE

a partir de NCZS 1 .320,00

dias
NATAL

a partir de NCZS 1.390,00

dias

a pai in uc r^y_________ — —- —

CONSULTE-NOS SOBRE FINANCIAMENTO E OUTRAS OPÇÕES DE ROTEIROS
WONDERLAND TRAVEL VIAGENS E TURISMO

-'¦;.'• Av. Rio Branco, 1B5— Loja 04 . fiu« Condo _• Bonfim, 220/307

Tel- -533-0317 e 240-6810 v; k-:j~Tel: 254-8717

FORTALEZA
partir do NCZS 1 .640,00
PORTO ALEGRE

a partir de NCZS 949,00

Jfc__' ^**Wy i

Os tchecos
e os ventos
da reforma

Silvio Ferraz
Co"»»íXX>Jenl#

PARIS 
Enquanto $ Polàrm e a

Ilanem davam adeus à ortodo-
iu hxjsIhU e se preparavam para
no* os hemronteí, Mtk*s Jakes. o din-
gente da Tcbcixnhnàquta, sempre se
manteve de mios didas eom Ertch
Honecker. o então todo-poderoso che-
fe da Afarunha Oriental

Os dois forma* am sólida dupla
centra o refomusmo gorbachcMsta e
rwliam evhr com orgulho os mais
altos nhets de vida da /_i/r europeu
Hoje. Jakes ji sente 3 realidade de
forma distinta Quem lhe dá a nüo
akmà nâo è man o ortodoxo Honec-
ker. mis sim Egon Krenz. novo tíder
da Alemanha Oriental, convertido
pragmaticamcntc á le da pcnrsirotka
soviética.

Assim. nãoépara menos que Jakes
e U\ia a máquina do Partido Comu-
nista da l checoslo* aquia se sintam dc-
amparados. A seu lado estão aporá
apenas os pobirs do Leste Bulgária
e Romena. Em vx>lta dc Praia, as
capitais dos países mais asançados do
bloco socialista sJo sacudidas por eu-

gèncias de reformas, debates amplos
nas nus e mesmo altos funaonanos
do PC estão semio obrigados a exerci-
lar seus enferrujados músculos para
cumprir um ntual derm*crálico a dis-
cvssao.

Os tchecos rüo podenam fícJr in-
diferentes c. por isso mesmo, encon-
tram-se em estado de febre demoeríti-
ca. Este fim de semana. Praga foi
palco de manifestações antigoscma-
mentais e prò-dcmocràticas. com a /xv
kta apndo dum c fa/endo centenas
de pnsòes. incluindo jornalistas fran-
ceses e americanos. As antigas rv»
nas, segundo as quais a Alemanha co-
munista era demasiadamente
importante pira que os soviéticos se
dessem ao luto de permitir mudançis.
foram por água abano.

O alto msvl dc sida do poso tcheco
era outra imponante arma com que
contas* ogosrrno Enquanto fosse as-
sim. pensavam, não hasena o nsco de
ecUhltrem manifestações Engano.
Ainda que comedidas, as massas estão
ensaiando protestos dc maior fôlego
Por tudo isso, o gínvrno de Jakes se
preocupa

O contágio com o vírus dcniocráti-
co. como preferem chanur os ortodo-
xos do PC, começou a «vrrer quando
o movimento Sididanaladc. na f\ilò-
ma. conseguiu seu grande trunfo, sen-
tar-se a famosa mesa-redonda para
discutir com o goserno do general Ja-
ruselski uma abertura Sota ocasião,
poloneses e tchecos chegaram a fundar
a Associação dc Amuadc Polônia-1-

checoslosàquia. Esta associação de
oposicionistas iniciou uma série de pi-
quemqucs cívicos n.h fronteiras cntte
(>v dois países Cirandes grupos dedica-
xam-sc a debates sobre a situação tn-
terna de seus respcctisos países e bus-
cavam formulas capa/es dc,
eventualmente, furar o impasse apa-
rente.

Ovírus foi inflado mn laboratórios
dos Partidos Comunistas do leste e
identificado como Solidariedade, lati-
ta importância tese o movimento po-
hnes na reuraiolta da Alemanha ci>-
munísta que os fugitiso* da RDA. cm
Yarsosia, fi/cram questão de render
homenagens ao Solidariedade antes de
o trem partir para a Alemanha Cki-
dental

O mesmo está acontecendo agora
com os tchecos. Há apenas duas sema-
nas, um porta-voz do Pi' tcheco con-
fessava. "Nossos opositores náo estão
apenas recebendo j/vm do Ocidente
Ihsersos grupos dc oposição da Polo-
ma e Hungria estão atuando cm nos-
sas cidades". O número I da Tchecos-
lovaouta, Milos J.ikes. chegou mesmo
a admitir a influencia nos açonteci-
mentosde "certo* 

grupos soviéticos".
Por tudo isso. os observadores ià

prevêem complicações na Tchccoslo-
váquia. Enquanto opositores estão
corn as mãos fortemente cerradas com
húngaros, poloneses e ate mesmo ale-
mães do Leste. Jakes tem em Krenz
um aliado cada uv mais disposto a lhe
dar conselhos de abertura Ai caberá a
ele ouvir e abrir, ou persistir na posi-
çáo de força c radicalizar.

Bandeira — A policia prendeu on-
teni Quatro pessoas ijuc qucmuv.im Urès
bandeiras americanas nas escadarias do
Capitólio, cm Washington (foto). A
ConstilQiçâo nào considera a atitude
um crime e a intenção dos manifeslan-
tes era provocar suas propnas prisões
para protestar contra uma lei. aprova-
da pelo Congresso há duas semanas,
proibindo qualquer ato de profanação
contra a bandeira nacional Agora, eles
irão recorrer a Suprema Corte para que a
lei seja declarada inconstitucional
Protesto — Cerca de mil pessoas
fizeram ontem em Moscou a primeira
manifestação na 1'RSS diante do prédio
do serviço secreto da kCID. onde iam-
bem funciona a policia política sovié-
tica, Lubianka, na praça l)/erjinsk.i.
Após a manisfestação, um grupo dc
aproximadamente 500 pessoas — a
maioria militante do movimento opo-
sicionista União Democrática —, foi
para a Praça Pushkin gritando slogans
contra a KGB. A policia, armada de
cassetetes, dispersou a manifestação. Se-
gundo a Tass, quarenta pessoas foram
presas e várias ficaram feridas.
Elvis — Elvis Presle. teria denuncia-
do muitos de seus colegas de llollv-
wood ao FBI na época da perseguição
feita aos esquerdistas nos Estados Uni-
dos. A informação veio da ficha do
cantor no próprio FBI, que tem 663
páginas e revela que ele passou infor-
maçôcs, entre outros artistas, sobre Jane
Fpnda, A noticia foi veiculada pelo jor-
nal Woshlngton Times.
Estragos — Trinta mortos e 300
feridos foi o saldo do terremoto de do-
mingo na Argélia. O tremor foi de 6
graus na escala Richter, e o número de
mortos pode aumentar. Muitos ficaram
presos entre os escombros.

Washington — AFP
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González confirma a maioria mas perde votos para o PC
MADRI --- O primeiro-ministro Felipe Gon/ilez, do

Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), conquistou
uma apertada maioria no Congresso c garantiu seu tercei-
ro mandato consecutivo na eleição parlamentar dc do-
mingo. Entretanto, em relação á votação anterior, em
1986, o PSOE perdeu oito deputados e I milhão dc votos
(num universo de 23 milhões), que migraram principal-
mente para a Esquerda Unida (EU), frente liderada pelo
Partido Comunista. A EU foi considerada a grande reve-
lação do pleito, aumentando sua representação no Con-
gresso de sete para 17 deputados.

Gon/álcv, chefe do governo espanhol há sete anos,
teve que esperar até a contagem dos últimos votos, ás 4h
da madrugada de ontem, para confirmar a eleição dc 176
deputados — exatamente a metade mais uma das 350
cadeiras do Congresso. Nas principais cidades do pais,
Madri c Barcelona, o PSOE teve a menor votação
desde 1982, quando González foi eleito pela primeira vez.

Em proporção menor do que a Esquerda Unida, o
Partido Popular (PP). de direita, tambem aumentou sua
votação, elegendo 106 deputados, um a mais do que em
1986. Os votos que engrossaram a represcnlação parla-
mentar do PP sairam principalmente do Centro Democrá-
tico Social (CDS), primeiro partido a governar a Espanha
democrática. O CDS perdeu oito cadeiras parlamentares,
baixando sua representação dc 19 para 11 deputados.

Descontentes — O resultado obtido pela Esquerda
Unida, que triplicou seu número dc votos cm relação a
1986, foi atribuído ao descontentamento dc uma parcela
do eleitorado do PSOE com os rumos econômicos toma-
dos pelo governo dc González, acusado pelos comum-.-
tas de favorecer os banqueiros e especuladores Durante a
campanha, o lider do PC, Júlio Anguita. pregou um
maior acesso dos trabalhadores aos benefícios do boom
econômico que, nos últimos anos, tirou a Espanha do
atraso e equtparou-a aos seus parceiros da Comunidade
Econômica Européia.

"O PSOE tomou uma lição: a dc que os sindi-
catos nào podem ser menosprezados", disse Anguita. que
cm dezembro passado apoiou uma massiva greve geral
reivindicando mais benefícios sociais para os trabalhado-
res.

A eleição dc domingo tambem foi consagradora para o
novo lider do Partido Popular, Josc Mana Aznar, dc 36
anos, que cm janeiro passado substitui ao veterano din-
gente direitista Manuel Fraga Inbarnc. O PP venceu o
PSOE cm Madri, onde conquistou 39,04'a dos votos,
contra 29.94"» dados aos socialistas dc Gon/iicz. "Somos
a única alternativa ao governo socialista", declarou on-
tem um cufónco Aznar.

Em Barcelona, o PSOE perdeu para a coalizão nacio-
nalista català Convergência c União (CU), que leve
34,08% dos votos, contra 28,54° • dados aos socialistas
Os quatro partidos ceologistas não conseguiram sequer
uma cadeira no Parlamento, enquanto o numero dc mu-
lheres parlamentares aumentou dc 30 para 44

Todos os analistas da imprensa espanhola foram uná-
nimes cm destacar que o crescimento dos partidos oposi-
tores c a demonstração dc força dada por lideres como
Josc Maria Aznar c Júlio Anguita forçarão o PSOE a
mudar sua forma dc governar, já que a oposição estará
melhor posicionada para controlar o governo.

Mndrl —AFP
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FIAÇÃO E TECELAGEM
SÃO JOSÉ S/A

[IãÕ-jo] CGC/MF 17.169 005/0001-64

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE

::&&?£* mmm
Comunicamos ao» Senho."- Acionista, qu»
a partir do 01 /11 /89, iniciaromo» a diHnbui
CÍO do
1. Dividendo intermediário, na conta do resultado apu>ado

om 30/09/89. no valor de NCz» 1 10 por lote de mil ecoe*.
representativas do capital tocial de NCzS 10 800 000 00

2 Inatruçôos Gorai»
2.1. Açõe* ao Portador

2.1.1. Paia o eaorclcio do direito e atualização deu
certificado», o» acionista» dotentoao» de açõe*.
ao portador, devorio apren-ntar o» K>guinte_
documento»
Cartão CIC (Pessoa Física) a RG
Cartão CGC (Pessoa Jurídica)
(..,-¦'.,,-,.-,,, de Ações

2.2. Dos eventual» procuradores, solicitamos a apresen-
taçio do documento do habilitação jogundo modo
lo padronizado fornecido polo Banco Itaú S/A

2 3. 0» certificados, serio idontificedos polo Estado dos
Direitos" n° 045 e serio considerados e» direitos"
om mm.An a todos os beneficio* |é distribuídos

2.4. Ações Nominativas
2.4.1. O» acionistas nominativo» que proviamonio

indicaram sua conta bancina. loceborio »eut
dividendo» creditado» em conta corrente,
conformo opcio manifostada em formulário
próprio do Banco Itaú S/A
Os acionistas nio enquadrados na posiçio
acima, rocoberio aviso do pagamento de drvi-
dondo indicando o banco e a agência ondo
devorio recobor seu» dividendos

2.4.2. Os dividendos do acionistas uiularos de ações
nominativas, cujo cadastro nio contenha o
CPF/CGC, osterio disponíveis na Suporin-
tendência de Serviços a Acionistas, e sorio
liboradas apôs regularização do cadastro,
comia aprosontaçio do referido documento,
em uma das agências do Bonco Itaú S/A
autorizadas ao atendimento do acionistas.
No momento da regularização acima citada,
os acionistas doverio Indicar o número do
Banco/Agôncia/Conta Corrento para crédito
automático dosso o dos futuros dividendos.

2.5. Ficam suspensos os serviços de convorsio, agrupa-
monto, desdobramento, transforêncla do açõos o
atualização do diieitos no período do 18/10/89 a

, ¦3V19/8_-Locais de Alondimonto
Nas agências do Banco Itaú S/A. abaixo indicadas o nas
demais agências autorizadas a prostarom serviços aos
acionistas no horário bancário.

Sio Paulo — Rua XV do Novembro, 324 térreo
Rio do Janeiro — Rua 07 do Sotombro, 99 Sub-Solo
Bolo Horizonte — Rua Joio Pinheiro 195 sobroloja
Porto Alegro — Rua Sete de Setembro, 746
Curitiba — Rua Joio Negréo, 65
Salvador — Rua da Grécia, 3 3° andar
Brasília — SCS — Quadra 3 — Edifício D'Angola

A DIRETORIA

JB
Classificados

Negócios de ocasião
no lugar certa

iiM_n*___ts* ~,«-*_»«*"i<-__«-_-!.Eg?'~ - - - — •*'i_iiw_ra!____i'_b *_r-

[&¦'££¦ 'MÈ&','- ___-i __"• «'."T_íi-_B^__w!sSiSE':'':,8ÍHM_KI_ __& fll!_nra-H^I_f__N______.A_bV
jjjifflii '¦!WmmSK^aWKm^HMn\ timmá' . V^___IS__W«--.
ülllü m _M& -. _¦_$¦-- '¦-...-

B'-'-_Hlt_l W^ÊÊmam*^': '-¦f*$B\mmmWMM¦íímmmB _f if^Brt. ¦¦ BH»!
_______l'!_H__Í-_________________________r <L'- Pri —I ___4__"' __F

mWÊ _L ' $__" ''-_____-' *fl Éf_fi
m\jF '',. «__ amm- < . í:.<"hBr ¦¦
mmati- **a*r CBB ¦ ''¦ ''*àBmmm mm •_*__

¦fe-í •»_^r5«-',:: _™' ______mW^nt, - _-_£.•._ __k 1_L M• a _______> * _fl __ m\
fl__ ____f*_Bl. __•_ - ________"'*•¦' ___________¦__.
^^^^^^^^^^^^^^^^E; UH *í'V 3__________________*__J __________L à __i

^-^LX^LmmmW ^fl B V*S ^L\\ ^U h-^^^^*—I __F

__hp« iJ li I_Jum9I ^_-'

Irugoaa,Felipe Uonzolez comemorou ti cotujutstQ timat. a seu terreiro mntutitto

Um voto de
confiança e
advertência
. . ^"V .. espanhóis decidiram ch-

V_r ramente que querem conti-
nujr sendo governados pelos soctalis-
tas, mas nio menos claramente
rvmndicaram mudanças na maneira dc
0 PSOFgowrnar "A analnc, feita cm
editorial do fl Pais, o man influente
jornal da Espanha, foi reforçada per
todos os oulros dianos espanhóis, co-
mo o independente li M undo. segundo
o qual "os eleitores juncram di/er ao
PSOE que pmha lim a sua atitutc
arrogante e comece a k\ar cm constdc-
ração outros pt^ntos-de-nsta".

So ntxlcr desde /«S2, o rSOEcon-
seguiu dar na Espanha uma sirada dc
Istl graus O pais. antes pobre e met-
prrssivo dentro da Europa, e hoje uma
potéoda cm descnsohimcnto Os eco-
nomistas do governo dominaram as
regras do Mercado Comum Europeu e
as do sistema bancário mundial c jo-
gatn axn elas de ta! forma que conse-
guiram altos intestimenti h de capital

estrangeiro e criaram condições pita
implantar novas cmprcs.is nacionais.
Mesmo sem ter acabado com o seu
crônico desemprego latualmentc de
17%), a Espanha e uni dos paises que
mais empregos criou na Europa nos
últimos anos.

Mas nem tudo sio flores e as urnas
acusaram como uma da* maiores fa-
lhas do governo socialista a falta de
cuidado com os seniços públicos, que
tem muito a \cr com o crescimento
rápido e nem sempre bem ordenado da
economia. ()s correios e telefones são
deficientes e o* eA-;/i'rr< se qucttam
das ferrovias, bem coma reclamam
melhores condições dc stda pira tra-
balhadores e pensionistas. Ek notv o
editorial do fil País por 0 dedo na
ferida ao ap*wur "a incapacidade do
goittno dc manta 0 pacto stxtai a
arrogância no cictvicio do pder. o
abandono dos serviços públicos e o
abuso dos meios de informaçio pubh-
cos".

Ospmais dataram bem claro que
éprecxso ha\er uma correção dc rumos
/wparte do feliptsmo fcvmo e chama-
do o goserno Gcmjâk/l que se acmtu-
mou a administrai com confortarei
maioria absoluta e praticamente sem
oposição ODiano 16, em editorial in-
titulado "Vilòna matemática, derro-
ia poBtict", suiicnia que o goteme,

dc agora em diante, "terá dc go\tmar
buscando acordos e consensos e acci-
tando o controle da oposkio, denan-
do dc lado o \elho estilo de rwicr
absoluto do Palácio de Moncloa'.

Em outras palas ras. ih espanhóis
querem que o PSOE implante agora o
que prometeu cm seu primeiro progra-
ma de gosemo. quando se elegeu com
10 milhtks de rotos em /Ü,V2 mais jus-
tiça social Atfonso Guerra, \Kc-pn-
meiro-ministro, parece estai consciente
disso. pois. logo depois dc terminada a
apuração, foi para a tek\i\ào e disse
que a nora etapa econômica do goscr-
no (iomàle/ vai se Ntscar "na censoli-
daçâo do crescimento c na redistribui-
çào da renda de forma mais justa ".

As palavras dc Guerra, entretanto,
nio coincidem ct>m as do ministro das
Finanças, Carlos Sokhaga O ministro
disse que o goserno manterá a política
econômica adotada ate agora, cujo
principal objetivo foi moderm/ar a
economia espanhola, com vistas a lor-
na-la suficientemente compctitna pa-
ra enfrentar a unificação européia, em
1992. Sokhaga tem naga\eta umpaci>-
te de austeridade destinado a conter a
inflação de TH ao ano e o déficit a>-
mercial, resultantes de um aumento
dc consumo superior á capacidade dc
produção da economia

Carmén González, um
trunfo para o PSOE

Carmen Romero González, a mulher do primeiro-ministro
Felipe González, afirmou pura Ioda a F.spanha que seu
marido nada teve a ver com sua decisão de se candidatar a
deputada pelo Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), c
que, inclusive, não a animou nem um pouco a aceitar o desafio.
Agora, consagrada nas urnas, a bela deputada de 42 anos pode
virar um trunfo político para seu marido.

Dotada de personalidade forte c ao mesmo tempo discreta,
ela c muito querida pelo eleitorado e pode ser uma peca-chave
para ajudar íclipc a deter o preocupante avanço das oposiçôes.
Tambem na área sindical a nova deputada pode ser útil.
Carmen, antes de ser primeira-clama, foi militante da União
(icral dos Trabalhadores (CGT), que rompeu com o governo
por ocasião da greve geral que parou todo o pais cm 14 de
dezembro do ano passado, num protesto contra a política
social do governo. Os comentaristas politicos dizem hoje em
Madn que cia poderia servir dc ponte entre o PSOE c a
CGT, contribuindo para aparar as arestas entre os dois blocos
políticos.

Ninguém duvida de que ela será uma das estrelas do
Parlamento espanhol na próxima legislatura. Qualidades não
lhe faltam. Filna de um medico do Exército conselheiro muni-
cirwil na administração franquista, ela nunca concordou com as
posições do pai e entrou cedo na política. Nos anos 60,
estudava literatura cm Madri c miütava no clandestino Partido
Socialista, Dizem ate que, em termos políticos, foi ela quem fez
a cabeça de Felipe, na época um jovem estudante de Direito.

Hoje, o casal tem três filhos e ela continua apreciando mau
discutir poesia c política do que submeter-se ao protocolo
como primeira-dama. Aliás, sempre deixou claro que iria
quebrar, sempre que achasse justo, o protocolo. E foi o que fez
durante a sua campanha. A primeira-dama preferia ir para at
ruas c para as mesas dc um bar, com um bom vinho tinto à sua
frente, do que ficar nos gabinetes.

E. ao lado do próprio Felipe, ela não deixa de constituir-se
num agradável contrapeso Enquanto ele é acusado dc nepotis-
mo c de ser arrogante, ela. com seu sorriso luminoso, é a
própria imagem da simpatia. Diante da mídia, este é um fator
importante Nunca ninguém conseguiu descobrir qualquerescândalo envolvendo Carmen. E ela fotografa tào bem que
tem presença obrigatória nasTVs. revistas c jornais.

19/6/87Dilmar Çavalhnr —
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Corrida no Vácuo
A 

sucessão presidencial acelera-se. com o final
da campanha, em torno das pessoas que dis-

putam a confiança do eleitor. As pessoas, no en-
tanto, tèm pouco a oferecer num debate para
esclarecer candidaturas. Discutir candidatos, pelas
diferenças pessoais, levou à situação de indiuòncia
em matéria de idéias c à pmpria indefinição que as
pesquisas revelam a duas semanas do encerramen-
to da propaganda.

Os candidatos foram virados pelo avessso no
tipo de torneio em que o narcisismo autoriza cada
qual a propor-se como a solução para os males
brasileiros. Nenhum fa/ economia de adjetivos a
seu próprio respeito. Cada um se considera melhor
que os outros. L: só saem do auto-elogio para
atacar pessoalmente o concorrente mais bem situa-
do nas pesquisas. í: uma lástima a perda de subs-
tância política na disputa de um eleitorado que.
quantitativamente, pode contribuir para a implan-
tação de um regime democrático eficiente e está-
vel ' 

Nào se pode. entretanto, ter a mesma confian-
ça a respeito da qualidade política das candidatu-
ras. pela ênfase predominante nas pessoas dos
candidatos. Pela maneira como a campanha foi
conduzida, no rádio c na televisão, o eleitor não
dispõe de elementos que lhe permitam fazer uma
escolha consciente, dentro da objetividade de uma
proposta de governo e de acordo com um conjunto
de idéias que guardem coerência.

A única 
"idéia 

que os candidatos ofereceram
aos brasileiros nào contribui para realçar difercn-
ças entre eles: todos adiantam a dispusiçào de nào
honrar o compromisso com entidades financeiras
internacionais e governos com os quais mantemos
relações. Um tese. a idéia de nào pagar divida é
simpática a qualquer devedor, li. pelas ra/ôcs
contrárias, desagrada a qualquer credor. O que
nào foi dito, com a mesma lealdade, é que o
tratamento arrogante acarretará conseqüências
práticas com as quais não estamos familiarizados.
Tanto é demagógico fazer promessas de realização
impossível quanto anunciar uma disposição que c

simulada para enganar o eleitor. A dívida externa
brasileira nào é um bom assunto para comício e
programa de televisão.

Ao entrar na fase final, no entanto, essa cam-
panha que nào conseguiu introduzir diferenças
importantes entre os candidatos, o único fato con-
siderado novo veio a ser a cogitação de uma
candidatura que nào resistiu à inconsistência poli-
tica que tentou oferecê-la no começo da disputa_ O
desprestígio dos partidos políticos nào significa
uma permissão para que o nivel da disputa seja
rebaixado. Afinal, o ilircito de voto concedido ao
cidadão analfabeto fica por ai.

A hipótese Sílvio Santos não foi defendida
com uma única razão digna de respeito. Os dois
senadores que sairam à frente, como arautos da
iniciativa, no máximo representam a perda de
rumo da política brasileira. H o candidato, entre
um sorriso e outro, pela dificuldade de medir o
sentido das palavras, fala pelos cotovelos. A msis-
tência de Silvio Santos em se candidatar como
relardatário nào convence senão os interessados
na manobra, e confirma as suspeitas que se multi-
plicam no vazio que a cerca. O autor da reivindica-
ção, cm termos pessoais e sorridentes, è perfeita-
mente capaz de dizer, na rede de televisão, que nào
tem qualquer preferência partidária. Qualquer um
deles serve, desde que apresente a sua candidatura
extemporânea.

Um candidato que diz. uma coisa dessas está
ofendendo a todos os partidos, que nào são apenas
legendas que se alugam a ambições. A capacidade
de dizer tolices parece inesgotável antes de ser
candidato: sobra tolice para abastecer a campanha
que a consciência dcnuH.ralica e as nonvias eleito-
Tais estão no dever de impedir enquanto c tempo
de acautelar. Pois a campanha, pelo menos no
final, terá que conseguir fazer a distinção entre
candidaturas que até agora se acotovelam nas
pesquisas de opinião, por falta de autenticidade c
diferenças que as servirem a tempo de permitir ao
eleitor escolher sem se sentir enganado.

Ique Èí/ '

Cartas

Diário da Contravenção
níos espetaculares. Pensou-se que havíamos retro-

O 
jogo do bicho sempre se preocupou com sua
imagem. \:. uma atividade clamlestina, cor-

rupla. violenta, mas jamais se ilescuidou de apare-
cer aos olhos do público como organização assis-
tencialista patrocinadora de carnaval, futebol,
cinema, teatro e até educação. Os bicheiros são tão
assistencialistas que, ao serem presos, contribuem
para a melhoria das instalações da cadeia.

Há bicheiros que circulam com uma mala
cheia de dinheiro, distribuindo benesses como ver-
dadeiros "reis da contravenção", dos subúrbios,
dos morros — situação que assumem e nào negam.
Nomearam até um "porta-voz da contravenção"
que dialoga com jornalistas e dá informações, co-
mo se o jogo do bicho fosse uma atividade legal
necessitada de fornecer esclarecimentos ao público
em geral. Este porta-voz fica indignado quando o
noticiário é adverso à imagem paternalista dos
bicheiros c envia cartas aos diretures de jornais, às
autoridades, ao arcebispo, "retificando" informa-
çòes e conceitos como se tivesse recebido da socie-
dade delegação para ensinar aos outros de que
forma se faz jornal ou se reza a missa.

A contravenção que fatura todos os meses no
pais dez milhões de dólares, livre de impostos, mas
comprometida com a corrupção do aparelho poli-
ciai e em franca escalada na formação de um
poderoso crime organizado tipo máfia italiana,
resolve agora cortar caminho ao anunciar o lança-
mento de seu próprio jornal, que. para nào sair do
ramo, se dedicará principalmente ao noticiário
policial — isto é. de si própria.

O jogo do bicho tem tido bons c maus mo-
mentOS em sua centenária existência. Um de seus
momentos mais dramáticos foi o período de 1981 a
1985, quando se travou no Rio uma guerra feroz
pelo domínio dos pontos. com seqüestros e assassi-

cedido de vez. ao faroeste primitivo. Agora, no
entanto, passa o jogo do bicho por uma fase
tranqüila. Do financiamento de filmes, nos quais
os bicheiros são apresentados como heróis de fan-
caria, passa-se ao jornal fartamente irrigado pelo
dinheiro sujo da contravenção.

Bons tempos para os bicheiros. Péssimos tem-
pos para a sociedade, cada vez mais obrigada, por
omissão, a conviver com meliantes tipo Raul Capt-
ida, novo empresário jornalístico, c Canhão Oui-
moraes, comprometido com os grupos de exierrni-
nío mas beneficiário da indigéncia da Justiça c da
polícia que não conseguem reunir uma única prova
contra ele. embora admita publicamente ser con-
traventor.

lím breve terão os bicheiros o seu jornal para
levar a opinião pública, sem intermediários, as
mentiras e as invenciomces que forram com o
manto do cinismo um império de corrupção e
violência erguido cadáver soba* cadáver cm vários
estados. Não é sem cinismo que os bicheiros ga-
rantem serem os maiores interessados na legaliza-
çào do jogo do bicho; é outra de suas mentiras,
pois a razão de ser do jogo do bicho é a sonegação,
com que lucram tudo e nada contribuem. Sem
contravenção não existiria o jogo do bicho.

I; sem o jogo do bicho nào existiria esta
monumental corrupção que corrói a policia c a
política e hoje atua tranqüila como se as cidades
brasileiras fossem o paraiso da marginalidade. No
papclzinho das apostas vale o que está escrito. No
jornal dos bicheiros o que estará escrito valerá
como o retrato moral de uma sociedade que está
chegando a um dos degraus mais baixos da deva-
dência.

Prêmio de Excelência
O 

primeiro-ministro da Hspanha. Felipe Cotiza-
lez, vai iniciar um terceiro período de governo

com a vitória eleitoral obtida pelo seu Partido
Socialista Operário Espanhol. A Espanha oferece,
com isso, um extraordinário exemplo de estahili-
dade para um país que, há apenas 14 anos, despe-
dia-se de uma interminável ditadura, e parecia
destinado a todo tipo de comoção social. A conti-
nuidade administrativa agora evidenciada tem co-
mo corolário o definitivo enterro do franquismo e
da "velha Espanha", passional até a medula.

O estilo de governo de González. também é o
desmentido de qualquer tradição de passionalida-
de. Em sua juventude, o primeiro-ministro foi um
militante ardoroso. Chegando ao poder em \%2.
com o seu partido, ele poderia inquietar os que
ainda tinham os olhos presos no passado. Mas a
opçào feita pelos socialistas vitoriosos foi a da
modernidade e da racionalidade. Nos sete anos até

agora transcorridos, González concretizou uma
experiência que lembra a de Milterrand na França
— governando com a razão, e nào com a ideolo-
gia, ou com o espirito sectário.

O resultado disso é o que se vê agora: uma
Espanha que se transformou para melhor, que
pixle ilespedir-se de um passado traumático, e que
exibiu a melhor performance econômica numa Fu-
ropa em pleno boom de crescimento e moderniza-
çào.

Há uma lição singela a extrair desses episó
dios: o tradicional desgaste que se atribui aos
governos longos não atinge da mesma forma a
todos os governos — e os governos bem sucedidos
resistem muito bem a essa fadiga. Nào c por outro
motivo que González. Mittcrrand e Thatcher sào
agora governantes dotados de uma longevidade
incomum no contexto de sociedades realmente
democráticas.

Com 
sensatez e conhecimento de causa, o Su-

premo Tribunal Federal impugnou as eleições
realizadas em junho deste ano para escolha do
reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O mecanismo de escolha estava eivado de irregula-
ridades. Pior que isso foi o desvirtuamento de todo
o processo, que se transformou numa luta política
aberta c rancorosa. Ora, nào é para isso que, numa
universidade, se consulta a comunidade para o
preenchimento de cargos. Esta consulta só pode
ter um caráter indicativo, c não dispensa a chance-
Ia da sociedade — que financia a universidade —
através da opção final realizada pelo Ministério da

Divisor de Águas
Educação. Um dos conceitos atropelados nas elei-
ções de junho foi justamente o da autonomia
universitária — que não pôde ser interpretada
como autorizando a criação de uma "república

pedagógica" independente. Universidades como a
USP já começaram a fazer a volta nesse tipo de
enfoque demagógico. A UFRJ reúne-se, esta se-
mana, para deliberar sobre o assunto. Só se pode
desejar que disto resulte o esclarecimento dos espí-
ritos e a pacificação dos ânimos. Uma universida-
de dividida contra si mesma não pode cumprir
nem a décima parte de suas funções.

Munia oficial
A Petrobrás Distribuidora puhli-

c-mi ms Jli i!f domingo. 22 10 89. no 2*
( .iilrrnii dos ( lavcifkailiiv, p.lg 4. um
anuncio cm que coloca & xcmt.i um
imóvel cm Bü/io* pc'a quantia de " ISO
mil dólares, cujo x.tlor scra pago cm
nii>cda corrente nacional convertido á
lata praticada no mercado paralelo do
dólar, na data da venda do imòvei",

Iu pensava que a m<»cda deste
pai» ainda era um tal de cru/vido nino.
c que mercado paralelo de dólar era
atividade ilegal, excruda por doSciro*.
vc/ por outra perseguido* peta policia.

Sc um.i cmpicsu do governo, juv-
lamente uma subsidiaria da intitcâitt.
negocia abertamente nesses lermos, c
porque os padrões de referencia muda-
tam. c eu n.io fui avisado Mas nunca e
larde para se aprender

So não entendi o masoquismo de
converter m dólares par i entrados no-
vos Havio Scrr»i» — Rio dr Janeiro.
Excesso <!«• impostos

l>c acordo com av informações de
H.ivio fli.imi.thse. presidente da Per-
digào Agroindústria!, de quatro fr.in-
go» prodltndo*. um e arrecadado pelo
governo através de impostos. Ao ad-
quirir um quilo de frango, o consumi-
dor papa vmle e cinco po» ccnlo de
impostos, entre Finwcíai. KM. IMS.
f-unroral c IR' Informa mai» na At-
ttnttna c cobrada a media de 11*». na
(-'rança 3%, na Alemanha-6%, na Co-
lombta .<*». no México 2*. c na Suíça
0%.

Se cada segmento produtor de ali-
mento* no pais divulgasse em quanto
cio tributados <>v alimentos que pro-
du/em. a cociedadc ficaria sabendo co
mo e escore liada, que os governe», cm
vc/ de trabalharem para p povo, sâo
ov ceuv verdadeiro» algo/es! A tome
náo e gratuita cm nosso pais, e induzi»
^t,i pelos governos ( i Rogério I rede-
rieo IVlcrscn — Km <ir Janeiro.
Solicitação atendida

So cm 25 10 tomei cunhes'imento
de noticia publicada por esse jsifti.it.
cm 5 10, paft 5. sob o titulo "Cámarâ
exige do Kl' prosas contra lana" A
reportagem atribui á comissão especial
ila Cam.ua dos Deputasios. que presi-
do. c apura a falta de decoro parla-
nicnt.tr imputada ao deputado liusta-
vo de Faria, a decisão de fixar pra/o
ao ICl' para prestar informação ante-
normente solicitada, sob pena de pro-
cessar O prcsiiienic do Tribunal por
crime de responsabilidade

Na vcidade, essa decisão nào foi
tomada ( i Deliberei, na presidência
do «.omissão, na reunião de 4 II),
aguardar a resposta do Tribuna! á rei-
leraçáo do pedido, feita por intcrmè-
dio da presidência da (amara. Eslava
convencido de que a solicitação seria
atendida, tal a clareza dos dispositivos
constitucionais c regimentais que a au-
lorizavam Minha convicção revelou-
se acertada, porquanto já no dia 10
seguinte o ICC remetia a comissão o
rciatsíno de inspeção especial em cau-
sa. ( I Deputado Antônio Mari/ —
Brasília.
Canal <in Panamá

O JORNAL DO BRASIL, cm sua
edição de 10 10 W publicou um artigo
cm que acusa o general Noriega de
ligação com o narcotráfico, baseado
nas declarações do subsecretário de
estado americano Lavcrence liuglebur-
ger, dizendo que existem suspeitas de
ligação do general Noriega com o Car-
tel de Medclin. (...)

Pelos tratados Torrijos-Caricr. o
Canal do Panamá, já em I91M). deve
passar à administração panamenha,
Esses tratados já foram violados 5o
ve/es, numa demonstração de que o
governo dos EUA nào deseja cumpri-
los. (...)

No período de 7 a 12 K 89 partiei-
pei. no Panamá, da assembléia geral
da Omidelac (Organización de Muita-

res por Ia Democracia. Ia Intcgradón e
Ia Úbcración de America Latina y cl
Caribe) (...) e tive a oportunidade de
presenciar c documentar .igrcssôc» co-
metidas pelas forças norte-americanas,
estacionadas na /on.i do Canal, contra
aquele pais lleetnr Araújo — Kio de
Janeiro.
Um mnnnrquistn

Passou despercebida a morte de
Heitor Mom/. ocorrida em 20 '',W,
tanto quanto a morte de seu primo.
Pedro Calmon. que nào leve a reper-
cusvio niesttda pelo valor de sua cultu-
•ra Heitor Mom/ foi lambem úmero-
nista de nossa História, c prestou reais
serviços as Scir.is, j cultura pátria e a
política. Oriçvjo

vi

IV Í9J1 a I9J2 serviu ao primeiro
ministro do trabalho Lmdolfo Cot-
lor. como «eu oficia! de gabinete e
colaborou, i l nos projetos de justiça
s»>vial ampliação da previdência »¦¦
uai, lei dos dois terços, criação da
carteira profissional, regulamentação
do horário de trabalho, criação d.ts
comissões mistas que basearam as
Juntas de Conciliação c Julgamento
( I o que deu estrutura c firmeza i
organização sindical c colocou o Ira
balhador como eficiente elemento da
sociedade, foiça que tanto mllui na
política social c econômica do IU.isíí
atual

Heitor Muni/ pertencia a saga cios
primeiros administradores deste pai*,
e descendia de Egai Mom/ Barreto.
que chegou ao lir.tsi! cm 15t>2 ( i
filho tlc Antônio Mont/ Ferrão de
Aragào. governador da Bahia, publi-
CÒu, enlte outros livros ,ts crônico."Na Corte de Pedro 11", O Brasil de
ontem" e "No tempo da Monarquia",
dignas de serem lulas no momento,
sobretudo quando a Constituição pie-
vê um plebiscito em 7 de setembro de
1993, para que o povo se manifeste
cobre a manutenção da república pro-
visoriamcnte proclamada cm !s de no-
vembro tlc ISKU, ou pela restauração
da monarquia com o parlamentaris-
mo i.imiii Muni/ de vragio I>.i<|irt
— Kio de Janeiro.
Teat ro Municipal

Hospedado no Kio. em casa de
amigos, escolhi um táxi cujo motorista
me pareceu um senhor </«• bem, para
não ser espoliado, e rumei para ó I ca-
iro Municipal, para assistir a opera"Eugen Oncgin". Saltei no Centro,
atravessei a Cinelândiu cautelosamcn-
te, para nào ser assaltado ou molesta-
do pela inarginâlia hoje instalada ali,
adentrei o majestoso teatro. Quando
atinai me senti a salvo, fui assaltado
pelas lindas senhorilas que queriam
me cobrar NC/S 50 pelo programa do
espetáculo. »

Sc o meu ingresso custou NC/S
90, como pode o programa — que nos
bons tempos era distribuído graciosa-
mente aos freqüentadores — custar,
hoje, mais da metade de um bilhete?
(...) Manoel Comes Ribeiro — Yalcnça
(K.l).
Demissão de federal

No que se refere á pessoa de meu
cliente Sérgio Teles de Carvalho, a
reportagem assinada pelo jornalista
Romerito Aquino. sob o titulo "DPF
demitiu 117 federais desde K5". publi-

cada na edição de 2') 9 W. apresenta
iTiei.is-verdades, A assertiva de que o
noiintiado há meses vinha recebendo
NC/S 5 mil por cada carro zero qutlõ-
metro que deixava passar para o Para-
guai nào foi devidamente provada,
quer nos autor do processo disciplinar
n mil S7SR DPF Pr, quer no proces-
so crime ti" 1 v">. da S* Vara federal

seção judiciaria do Estado do Para-
nã (autos de execução tf 4'J1 Stsi. vez
que a única pessoa que prestou tal
declaração cslia autos (lis dl f>2 do
procedimento administrativo) ao de-
por perante a comissão de processo
disciplinar e. cm jui/o. negou, csclare-
condo que a declaração foi obtida
atrases de ardil (lis 16} I6ti do
processo disciplinar c fis IM verso do
processo crime c cópias reprograficas
da certidão do registro de ocorrências
n" l3f"S7 c do termo de declarações
prestadas no dia ? 2 x?, ambos da I>e-
legacia de Polícia Civil de Foz do
Iguaçu iPRi. e das declarações prcsia-
das .,„ juiz de Direito si.t Vara Crimi-
nal da mesma cidade, .mesadas â defe-
s,i apresentada no aludido processa
diwtplm.ir (Hs ^2? ' >?i ( 11 iii/ Car-
Io» \obrc dos Santos ( uritiha.

OVNI
lenho lido muito na imprensa so-

bre a aterrissagem de um OVNI
Objeto Voador Nào Identificado, na
cidade tlc Vorone/ii. aoo km a sudeste
cie Moscou

Apesar da tentativa de manipula-
ção iia noticia pelos cientistas norte-a-
mericános, que afirmaram tratar-se de
ilusão, os seu» colegas soviéticos lo-
r.itn taxativos quando confirmaram
que o caso ocorreu realmente, c foi
investigado por eles

Vm adianta neg.it a população os
mistérios dos discos voadores, eles
tèm sua saga no começo da humanida-
de I i que desde épocas remotas ale
os duis de hoje, vive em constante eu-
nosidadc a respeito desses estranhos
fenômenos, sem explicações esclarece-
dor.is cdefinitivas. (...) Roberto ( astro
( ru/ Kio dv Janeiro.
Aluguéis

Estou so dependendo de conseguir
alugar um apartamento, para marcar
a data do meu casamento 1 in negócio
praticamente combinado foi desfeito,
porque ha notícias de que o governo
vai propor o limite máximo de 1% so-
bre o valorem que se baseia o IPTU, o
que diminuiria o valor do aluguel O
proprietário v.n pedir a atualização do
valor, e, se conseguir, pensará em alu-
gar o imóvel Com valor baixo, não
aluga, e com valor alto. quem paga o
imposto e o inquilino. O proprietário
alega que tudo é reajustado mensal-
mente, pão, leite, remédios. (...) sala-
nos, c que so os aluguéis tem que per-
niancccr congelados, no mínimo, por
quatro meses ( ) Marco Aurélio
Buarquc — Kio de Janeiro.
Espigões

11 n<i Caderno Cidade do JOR-
NAL DO BRASIL de 16 l» S'i que o
prefeito Marcello Alencar "se compro-
meteu a autori/ar. dentro de 10 dias, a
construção de edifícios no centro de
vários terrenos contíguos" (...) "c acc-
nou também com a permissão para
construção de novos hotéis-residen-
cias".

Essa promessa parece significar a
revogação do decreto municipal n"
Mói de 5/2 S7 que. se concretizada,
resultará na volta dos espigões, com
todos os aspectos negativos que essas
construções acarretaram e acarretarão
agora: prejuízo na infra-estrutura do
serviços de água c esgoto, do tráfego,
etc. (...) Vera Marcondes Cruz — Rio
ile Janeiro.
Aa cartas aomo Mlecionadaa para publica-
çâo no todo ou em porte entro aa que
tiverem assinatura, nome completo e legi-
vel e omlereço que permita confirmação
prévia,

6 curioso que o fato do senador
Paulo Bisol ser proprietário de uma
fazenda de cerca de mil hectares cm
Minas Gerais ganhe relevo de denún-
cia. Nada surpreendente para quem
acumulou unia aposentadoria de de-
sembargador, com a remuneração de
deputado estadual e comunicador em
rádio e televisão de afiliada da Rede
Cilobo. 0 que deveria escandalizar c o
falo do senador gaúcho ler sido eleito
cm subleganda pelo PMDB e trocado
duas ve/es de partido, carregando con-
sigo o mandato, sem qualquer explica-
ção para o abandono dos que nele

Eleições
votaram. O mandato outorgado ao
senador resultou da soma dos votos
dados a ele e a Odacir Klein. Ii condo-
niinio do PMDB do Kio Grande c de
Klein, e não direito pessoal do senador
trânsfuga. (...) É licito trocar de paru-
do, mas eleger-se por um partido, tro-
car logo em seguida, contrabandeando
o mandato, é. no mínimo, estelionato
eleitoral. Odilon Rcbés Abreu — Porto
Alegre. ?

Eu gostaria de saber quais os objc-
tivos da TV Bandeirantes ao promover
o encontro dos presidenciáveis. Se a
intenção foi prestar ao público esclnre-

CÍmentOS quanto a idéias e programas
de governo de cada um dos participan-
tes. o que assisti foi uma falta de res-
peito ao eleitor. Sc. no entanto, foi
oferecer um espetáculo circense, falta-
va a lona. Wcllos Alves da Silva — Rio
de Janeiro.

D
lúcido, oportuno, didático, 0 edi-

torial "Leilão de candidaturas", na
edição de 24/10/89. (...) Afinal, que
diferença há entre os senadores Lo-
bào, Napoleão. o presidente Sarney e
Silvio Santos? Profissionalmente, cm
competência, este ganha daqueles. (...)
João R. Nou — Rio de Janeiro.
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JORNAL DO BRASIL Opinião

A geração de Sarney
terça-feira, 31/10/89 I"caderno

Josué Montvllo

Numa 
das mais belas páginas evo-

cativas ile Minha formaçôo, nosso
Joaquim Nabuco reconheceu que os fi-
Ihos dos pescadores sempre sentirão de-
baixo dos pés o roçar das areias da
praia, além de ouvirem o ruído do mar.

Quer isso dizer que nunca nos des-
prendemos de nossa infância, mesmo
quando, a exemplo de André Malraux,
ocorrem razões profundas para que o
homem maduro sl1 arrepie ao recordá-la.

Em caso contrário, ou seja: quan-
do a infância foi boa. ou feliz, o que
invariavelmente acontece é que o adulto
anda sempre em busca do menino, tu-
das as vezes que se lhe impõe o gosto da
recordação, L como essa recordação
constitui um mundo submerso que só
depende de nós próprios para que ve-
nha á tona das águas, não é raro que
encontremos este ou aquele amigo, ou
nós mesmos, com os olhos no ar, em
silêncio, como distraído da sida c do
mundo á nossa volta,

Nessas ocasiões, convém que nada
nos pertuibe E um momento único, de
valor privativo Convém passar ao lar-
go. Trata-se de um ser maduro que
reencontrou a sua infância,

Meu conterrâneo Bernardo Coe-
lho de Almeida, escritor, político, ra-
diahsla. orador, professor, jornalista,
amigo de seus amigos (a ponto de diver-
gir deles, sem lhes perder a amizade),
fez o que devia, com o seu dom da
palavra: transformou em texto inipres-
so as suas lembranças boas. I- dai este
livro realmente comovedor, que li ago-
ra com dobrada emoção; Unimos felizes
e nào sabíamos.

Bernardo Coelho de Almeida nas-
ecu no Maranhão depois de mim
Grande figura humana, ilustra ele a
estirpe dos seres que tem o gosto da
felicidade alheia, e com isso são iam-
bem felizes.

I iteranamente. pertence ele a uma
geração que se constituiu logo depois da
minha, em São Luís. Aquela que deu um
grande poeta, como Bandeira Tnbuzi,
um político e escritor, como o presidente
José Sarney. um jornalista e líder de
oposição, como Nena Moreira, umpin-
lor como Flonano Teixeira ou Antônio
Almeida, um poeta e junsu como Carlos
Madeira outro grande poeta. Penetra
(iullar; um novelista c dramaturgo como
Ubiratà Teixeira Como deixar de ton-
brar Lago Durncit' I: mais. E mais Hoje
deputados, senadores, desembargadores,
prolesMires. cada qu.il compondo a sua
parábola com irradiação nacional

A quase todos José Sarncv esten-
deu a luz de sua estrela vitoriosa, scre-
no. confiante, pertínaz, imitando iran-
qüilamente aquele herói do conto das
Mil i- uma noites que sempre subia,
galgando a encosta da montanha, sem
dar atenção aos ruídos, aos gritos, as
imprecaçôes que lhe seguiam os passos,tentando obrigá-lo a olhar para trás Sõ
assim completara a escalada firme, parafincar Ia no topo o seu pendáo

I. lei geral que, na composição va-
nada de uma geração, ha os que sobem
mais, há os que sobem menos, ha os quenão sobem Os que estão a frente, cm
destaque, respondem, por vezes, pelos
que ficaram pelo caminho

Bernardo Coelho de Almeida lem
esla qualidade suprema: a palavra do
reconhecimento espontâneo para com
os companheiros que lhe deram a mão
nas horas difíceis. Dai, no seu livro de
memórias, as paemas mais belas, mais
profundas, mais bem escritas, são exa-
lamente aquelas em que a gratidão afe-
tuosa é a tinia lírica em que o memória-
lista molhou a sua pena de escritor,

Refiro-se aos capítulos cm que re-
cordou. por um lado, Henrique La
Rocque Almeida, político maranhense,
príncipe da bondade generosa; por ou-
tro lado. José Sarney.

Eu rxxlena dizer que sou suspeito
para falar de Sarncv. Não, não sou. E
por esta razão: sou dos que mais o co-
nhecem. dos que mais privaram com ele
Temos caminhado lado a lado. em quase
quarenta anos. sem um só desencontro.

Quando Sarnev se apresentou á
Academia Brasileira, para suceder a um
grande romancista e grande político,José Américo de Almeida, fui eu quechamei a num lhe recolher os votos,
pouco antes da eleição.

No dia do pleito, ele e Marly, c
mais minha mulher e eu nos reunimos
num restaurante de Copacabana, á ho-
ta do almoço, para dar o balanço do
pleito que se iravaria ao fim da tarde. A
cerla altura, Sarney me perguntou, com
a apreensão natural de todo candidato
que depende do voto secreto:

— Você acha mesmo que ganho
essa eleição?

Nesses momentos, é sempre de
bom tom dar um pequeno susto no
candidato. E eu, que ja trazia comigo,
no bolso do paletó, mais da metade da
vitória tranqüila, perguntei a Sarney,
com ar misterioso:

Você conhece o caso do nosso
Virialo Correia com o Fidélis, contínuo
da Academia'.' Pois então, ouça.

Virialo, cinco vezes candidato á
Academia, confiou a sua aflição ao
poeta Olegário Mariano, seu grande
amigo. Acharia o Olegário uue ele. na-
quela quinta vez, sairia acadêmico0 V. o
poela. não querendo vaticinar para não
profetizar errado:

O melhor que você faz c ir falar
agora mesmo com o Fidélis. Ouça o
Eidélis. Fidélis está sempre ouvindo as
conversas dos acadêmicos, c pode lhe
dizer se você entra ou não, desta vez

Nervoso, Viriato se meteu no pri-
meiro táxi. a caminho da academia li.
depois de transmitir a sua aflição ao
Eidélis, indagou-lhe:

E agora, amigo velho, você
acha que eu me elejo'

Eidélis, alto, grave, solene, reluzin-
do no sol da tarde a sua morenitudc
carregada, ergueu mais a cabeça, com a
mão no ombro de Virialo:

I>r, Viriato. para Deus nada c
impossível'

Sarncv, que ouvia o episódio com
a mais viva atenção, no maior silencio,
ficou a olhar para mim. com as sobran-
cclhas levantadas E, passado um mo-
mento. tentando dominar-sc

E você acha que minha situa-
ção c lambem essa''

E eu. reprimindo o riso que me
forçava a boca, c a lhe mostrar o\ 1!
votos que vários confrades me tinham
entregue, devidamente lacrados

Acho - confirmei
E nào contendo mais o riso deva-

lado
Porque foi nessa ocasião que o

Viriato se elegeu
Na verdade, para que Sarncy se

c!cgcsse: não era preciso que 11 amigos
me confiassem seus votos Não, nào era
preciso Deus, Ia cm cima. o protegia,
como sempre protegeu a hora das ciei-
ções. nor mais renhidas que fossem E o
presidente Sarney sabe disso Tranqút-
lamente

O livro óc Bernardo Coelho de
Almeida, repassando as lutas e vitorias
de sua «ração maranhense, c também
uma lição de vida Rcjuhila-vc o rnemo-
rialista com a vitoria dm companheiro*
c amigos Por isso', mais de uma vez. no
repasse das evocações. Ia estou eu tam-
bem. compartindo a bondade de seus
louvores.

Em julho último, quando o presi-dente Sarncy foi a Paris representar
nosso país, com a maior dignidade c
competência, nas solenidade* comemo-
rativas do bicentenário da Revolução
francesa, fui ao seu encontro no hotel
para lhe dar um presente o primeiro
número da revista -I ilha. que ele publt-
cou aos IX anos c de que nào tinha um
só exemplar. Emocionou-se Afagou a
revista, repassou-lhe os textos, deu-me
um grande abraço.

Ao sair da sala, um jornalista me
perguntou, alvoroçado.

Que foi que o senhor deu ao
presidente c que o fez tão feliz1

E. eu. depois de olhar para os ia-
dos:

Você sabe guardar segredo''
Nosso colega loi rápido na respos-

ta, já pensando na anedota política queiria certamente urdir á minha custa, no
seu grande jornal.

Eiquc tranqüilo.
Olhei de novo a minha volta, mais

grave, mais mislcrioso.
E falando-lhe ao pé da orelha, nu-

ma voz sussurrada:
Uma revista velha.

Creio que Bernardo Coelho de Al-
meida também colaborou nessa revista.
' Professor, escritor, membro Oa *cad,"n.s

Brasileira de Letras
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"Pro europeu a vida c uma carreira; pro americano
é um acaso."

« • ?

"Temos uma fé nacional — o happy cnd."
• •

"Hoje, o consumidor é vitima do produtor, que
lança sobre ele uma avalanche de produtos para os
quais o consumidor é obrigado a abrir espaço na
própria alma."

* *
"Congresso em sua maioria, analfabetos aluga-

dos, cujas roupas caprichadas estão sujas de gordura e
cujos discursos, hipócritas, untuosos, e desalinhava-
dos, também estão manchados com a banha do patro-
cinio político."

• •
"E realmente tão difícil assim distinguir uma má de

uma boa ação? Acredito que a pessoa sabe imediata-
mente, ou um instante depois, num relâmpago de
horrorizado remorso."

• •
"A marca do histórico c a indiferença com que o

momento pega um indivíduo c joga-o num aconteci-

mento, como uma casa c girada inconseqüentemente
dentro de um tufão."

« » *
"Na ciência, qualquer falo, por mais banal que seja,

deve gozar de igualdade democrática."
• *

"Somos uma nação de 20 milhões de banheiras com
um humanista em cada uma."

• »
"Li ontem, neste mesmo jornal, a impressionante

performance de Collor na campanha presidencial; pu-
lou a janela pra entrar num aeroporto e, no meio de
uma carreata empacada, saltou na garupa de uma
moto desconhecida. No domingo mudou de roupa
quatro vcz.es, fez cinco comícios c seis carreatas. voou
2.500 quilômetros, rodou 156 quilômetros de estrada e
caminhou a pé nove quilômetros sem qualquer refei-
ção decente. Ao desembarcar em Brasília enganou os
assessores, sentou ele próprio ao volante do San-
lana que foi cspcrá-lo no aeroporto c. tendo só Rosane
no carro, arrancou noite a dentro rumo ao lago nor-
te."

Com semelhante performance, confesso. Collor me
venceu. Vou votar nele para BatMan. Para presidentevoto no Covas.

«
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Não 
impor-

i.i o desfc-
cho que tenha
essa inste hino-
na da candidato-
ra de Sílvio San-
te* a Previdência
da Republica
Ha uma questio
que. seja ou nào
candidato o am-
mador de auditórios, ja emergiu como
vital para a decência do regime democra-
tico que se pretende implantar no Brasil
Trata-se da urgente inadiável nceesuda-
de de o Congresso aprovar uma legisla-
çào eleitoral pata fechar a poria a mano-
bra» oportunistas de ultima hora como
essa. que. alem de servir aos confusos
anseios mcvsiánKox de Silvio Santos, só
atende a um punhado de interesses me»-
qumhos c distantes do bem-estar publi-
co

O presidente José Sarney tem graveresponsabilidade pelo que possa ocorrer
com o bom andamento do processo ciei-
tora! Nem se trata, aqui, dé averiguar a
extensão do comprometimento pccsidcn-
ciai com essa candidatura que cai de
para-quedas no apagar dai luzes da cam-
panha Este c um capitulo a parte, que
tem sido suficientemente debatido O quese pretende ê lembrar o episódio dm
vetos que o presidente após a lei que
regulamenta a etoçio de 15 de novem-
bro Por mais que se pesquisasse, nào foi
povsisel ate agora encontrar qualquerrario aceitável para que Sames vetasse,
por exemplo, o dispositivo que exigia
filiação partidária ptcsu a candidatos a
Presidência Com o veto desapareceu cs-
sa exigência, dando margem a trampoh-
nagens e manipulações de última hora,
como a que agora o pais presencia

l: grave, lambem, a rcsponxabilida-
de do Congresso Nesse caso especifico,
por ter sido conivente com a kri do Ger-
son política que o Planalto propiciou c
nào ter derrubado o seto Em outro
plano, pelo tipo de vergonhovs mecanis-
mo que deixou desencadear ao prever, na
lei eleitoral, a crucial qucsiào da divisão
do tempo de cada candidato no chamado
horário eleitoral gratuito. Já era de si
espantoso que 0 Congresso fosse tomado
de tanta generosidade no critério de
atribuição de tempo a partidos biônicos,
surgidos do nada. sem militantes, pro-
grama ou eleitores, inventados por aven-

tureiros que arrebanharam meia dúzia de
cúmplices para transformar a utilização
do acesso á rede nacional de televisão em
mercadoria suspeita, daquelas que se
vendem por baixo do baleio, sem recibo
ou nota fiscal Pior amda ficou com as
regras que permitiram aos partidos "se-
rios" fa/er um escandaloso, obsceno tnv
ca-troca de legendas entre deputados,
com o objetivo único c exclusivo de in-
char artificialmente certas bancadas, ja
que vc baseou o acesso à tekrsisâo no
tamanho das representações partidárias
na Câmara doa Deputado* como eram
no du S de abnl Isso permitiu aumentar
a fatia de determinados partidos no ho
rario gratuito, sem que alguns dos parla-
mentares que trocaram de camisa sequer
dessem tempo para esquentar suas novas
cadeiras obtido o tempo, cies soltaram
ao partido de origem Alguns parttdccos

"SeMaluíse
dispusesse a

testemunhar em
público o que já

disse em particular.
a polícia nào teria
como deixar de ir
atrás de alguns
personagens

da cena política."

e ai tem ahsoluta razão o ci-goserna-
dor Leonel Bnzoia de chama-los assim

valeram-se do concurso de certos
deputados para ter um espaço nobre no
horário eleitoral, sem que ninguém igno-
re, no Congresso, os métodos emprega-
dos para isso.

Ao deixar correr «sita. como cor-
reu. a questão do engordamcnto artificial
de legendas, combinada â nâo exigcn-
cia de filiação partidária, o Congresso
ensejou o que se esta vendo uma vergo-
nhosa procissão de donos de Icgcndccas
rumo ao bau de Silvio Santos, todos eles
verdes de interesse Para quem dusidar
de somo se dão as coisas nesse terreno,
vaie uma conversa com o presidências ei
Paulo Maluf. do PDS Mc mesmo con-
tou a amigc>s. com grande desenvoltura.
0 tipo de abordagem que alguns donos

desses botequins políticos fazem quando
disisam um candidado com recursos. Se
Maluf se dispusesse ,| testemunhar em
publico o que ja disse em particular, a
policia não teria como ileixar de ir atras
de alguns pcrvinagcns da cena política

A palavra esta como o Congresso,
f: preciso que suas lideranças mais luci-
das c respeitáveis, sem levar em conta
a quais partidos pertençam, se mobilizem
para acertar os ponteiros ja tendo cm
vista a próxima eleição para governado-
res, senadores, deputados federais c esta-
duais de l'«0 Lese sistema trefego, esse
bau de pilantragens que envergonha a
nascente democracia brasileira, dese ser
sarndo do mapa O Congresso precisa,
Umbem. banir a tendência terrível ao
casuísmo Ja foi lembrado aqui que des-
de l%2 o pais nào reali/a uma umea
eleição com as mesmas regras da ante-
nor Nem o Burundi faria melhor Cabe
ao Congresso, então, apravar uma Ia
geral de regulamentação de eleições, quesirva para as presidenciais, as eleições
para Senado e (amara, as estaduais e
municipal*, da forma mais duradoura
possível As regras do jogo nào ilcvcm
permanecer ao uhor de cada maioria
ocasional que se consiga no Congresso.
I sta e uma regra elementar de cstabilida-
de democrática

Nào se pode esquecer, porém, no
caso atual, que ha unu instância amda
apta a barrar as manobras escondidas
por trás de unu eventual candidatura
Silvio Santos — uma estranha postula-
ção que desdenha dm políticos. Ia/ pou-
co caso dos partidos c nem passa perto
do que se possa considerar um progra-
ma Trata-se do Tribunal Superior Liei-
toral onde. na hipótese de Silvio ser can-
didato, fatalmente acabará sendo
julgada a questão de sua inelcgibilidade
ou nâo. por ser controlador de uma cm-
presa titular de concessão atnbuída pelo
poder publico O TSE nâo é apenas um
órgão jurídico, mas tem-se revelado um
colegiado político no sentido mais eleva-
do di palavra, uma casa sintonizada com
as aspirações da sociedade, Foi assim,
por exemplo, na ampliação da liberdade
de imprensa cm tópicos como a divulga-
ção sem barreiras de pesquisas de ten-
dcncias eleitorais c a realização livre de
debates entre os candidatos. Espera-se
que o TSE nào decepcione a sociedade
brasileira
• Editor rpç.onai Oo JORNAL DO BnASiL vm
S4o Pauto

Rosendo Magela Reis •

O 
desenvolvimento brasileiro das úl-
timas décadas apresenta uma pro-funda contradição. De um lado mostra

um formidável crescimento do PIB. Fn-
tre 1950 e 197.1 o PIB cresceu cm média
7,5% a.a., superado apenas pelo do Ja-
pão. Entre 1940 e 1980 a média foi de
7,0% a.a., a mais alta taxa para um
período de 40 anos, dentro da nossa
história.

Por outro lado, impinge á maioria
da população brasileira uma decrescente
e degradante qualidade de vida: 74 e 21
vezes menor do que a população mais
pobre do Japão e da Coréia do Sul,
respectivamente. E, ainda, segundo Hé-
lio Jaguaribe, 15 entre 100 pessoas quetrabalham recebem em torno de USS
0,50 por dia, o que eqüivale a apenas um
sanduíche, e 35 entre 100 pessoas rece-
bem no máximo USS 1,00 por dia, o queeqüivale a dois sanduíches. Nesse quadrode miséria se inserem 17 milhões de anal-
rabelos acima de 15 anos, 11 milhões de
menores de quatorze anos fora da escola,
12 milhões de favelados e 4.2 milhões de
bóias-frias. E, ainda, segundo a Fine,
ha um crescimento geométrico dos cri-
mes violentos.

Isso é desenvolvimento? É isso quea nação deseja? Mas o que fazer? Antes
de responder vale examinar o porquêda questão e a importância dos anos

O desenvolvimento social e a questão brasileira
.S0. que ainda estamos vivendo, na for-
mulaçào desse contexto perverso.

A nível nacional, esta década apre-
senta uma contribuição dcsoladora. A
estagnação econômica (nào o valor do
PIB) onde se consubstanciaram os car-
tórios da economia voltados (exclusi-
vãmente) para a acumulação da nque-
za de algumas pessoas físicas c jurídicas,
privilegiadas. Uma conosão da receita
pública cm função da inflação. A expio-
são inflacionária, fruto, entre outros, de
uma generalização de incentivos c subsi-
dios que geraram, principalmente, e no-
vãmente, o acúmulo de riqueza por ai-
guns cm detrimento do desenvolvimento
nacional. A estatizaçáo da divida externa
que socializou prejuízos. E, finalmente, a
falência do Estado através de sua des-
fruição, cm função de interesses poli-ticos pessoais. Com isso, o Estado per-deu sua condição institucional de
implementar políticas eficazes nas áreas
econômica e social, de definir priorida-
des, de combater a inflação e de criar um
projeto nacional. Nesse caudal de desa-
certos surgiram pseudo-soluções, como a"diretas 

ja", a conversão da divida exter-
na e a privatização generalizada.

A nível internacional, o mundo vem
sofrendo profundas mudanças, que nos
atingem também. Esta década está mar-
cada pelo revisionismo. O capitalismo
primitivo cedeu lugar ao atendimento
das reivindicações da classe operária nor
melhores salários e condições de traba-
lho. Por seu turno, a automação, a espe-

ciah/açào c o desemprego reduziram os
excessos de exigências elassistas. IX> lado
oposto, o comunismo não consegue
manter-sc intacto nas áreas social c eco-
nômica, principalmente pela baixa pro-
dutividade. qualidade da produção c fal-
ta de competitividade nos mercados
externos. Na área financeira o mundo
vem-se transformando cm um cassino. O
Leste europeu está entrando em colap-
so pela divida externa c pela falta de
investimento. Na América Latina isso
é ainda mais intenso. A América do
Norte deixou de ser exportadora de
capitais para se tornar recebedora de
juros líquidos e de investimentos. E,
para resolver o seu problema econômi-
co interno, elevou a taxa de juro de 8%
para 21% no inicio dos anos 80, deses-
truturando, assim, as economias endi-
vidadas dos paises cm desenvolvimen-
to. No setor produtivo, o mundo assiste
a uma rc-cvoluçào sem precedentes. O
setor serviços passa a responder no PIB
por 68% nos EUA, 57%, no Japão,
60%, na Alemanha Ocidental e 51%, no
Brasil. Na área industrial, segundo Da-
vid L. Bcrch, do M1T, apenas 1% da
força de trabalho americana se ocupa
das operações de fabrico. Na agricultura
norte-americana estão ocupados somen-
te 3% dessa força de trabalho. E, final-
mente, surge o início de uma univcrsali-
zação da economia, com os paisesasiáticos se aglutinando em torno do Ja-
pão. Os EUA, o Canadá c o México se
unindo. A Europa formando a CEE e o

Terceiro Mundo c o Leste europeu ainda
sem saber o que fa/er. No campo politi-co, na América Latina, um fenômeno
curioso ocorre. Políticos se elegem com
plataformas populistas e mudam instan-
tancamente para a ortodoxia liberal,
após a posse, como Carlos Salinas üor-
tari — México, Carlos Andrés Percz —
Venezuela e Carlos Saúl Menem — Ar-
gentma, cm busca da sobrevivência eco-
nômica de seus paises. E. finalmente, no
campo do emprego, a CEE apresenta 20
milhões de desempregados (10% da
PEA). A América Latina, 40 milhões.
O Leste europeu começa a aumentar
as suas taxas e no Brasil as csiatisti-
cas camuflam o problema do emprego
c do subemprego.

Nesse momento estamos todos a
nos perguntar: o que fazer? Essa é a
grande questão do momento. O desen-
volvimento real é impostcrgávcl. Urge a
concepção de um projeto, discutido com
a sociedade e voltado para o bem-estar
da população e nào para meia dúzia de
privilegiados.

Urge uma solução para a interação
Estado-economia. Há um emocional ou
oportunista debate a respeito da desesta-
tização. O Japão, a Coréia e os EUA
encontraram esse ponto de equilíbrio. Os
exemplos liberais da Bolívia, Argentina,
Hong-Kong, Chile, etc. não servem paraum país continental como o Brasil,

Urge principalmente um governo
competente, sério c probo. Segundo Zé-
lia Cardoso de Mello "o Estado c o

governo estão desmoralizados, corram-
pidos, desprovidos de caráter público,ineficazes, incapazes de exerce/ suas fun-
ções, excessivamente rcgulamcnla.ores.
burocráticos c uue erianwlifieuldadcs pa-ra vender facilidades".

Mais do que nunca é preciso definir
com clareza o papel do Estado, das
entidades civis, c uma estratégia paraa nação, partindo de onde estamos,
para onde queremos chegar, como è
quando, principalmente em face das
enormes transformações mundiais cm
andamento. O Brasil precisa urgente-
mente de uma glasnost (transparência) e
uma perestroika (reestruturação). Mas
precisa disso já!

Potencial para o desenvolvimento é
que não falta. Há profissionais libe-
rais, trabalhadores especializados, recur-
sos naturais, parque industrial estrutura-
do, pesquisa cientifica em andamento e
mercado consumidor real e em potencial.Existe, especialmente, um potencial quetende para o infinito no setor da biom-
dústria, onde está tudo esperando pelabiotecnologia para explorar a enorme
quantidade de biomassa existente.

Mais do que nunca é preciso enten-
der e traduzir em ações que desenvol-
vimento nào è apenas crescimento do
PIB como se tem dito. Mas, desenvol-
vimento é, antes c acima de tudo, so-
ciai e humano.

Ex-secretário de oslado do Trabalho de
Minas Gerets

Roberto Lyra'
— sete anos

depois
JoÕO Miirrrllti

df .¦Iriittjo Jiininr *

Há 
sele anos. 28 de outubro, faleceu

o professor Roberto Lyra, o"príncipe dos promotores públicos brasi-
leiros", na expressão feliz de Evandro
Lins e.Silva.

O "velho", como ele se costumava
chamar, entretanto, não foi "príncipe",
apenas, na tribuna do júri. Na cátedra,
na advocacia, na imprensa, na magistra-
tura internacional, no romance, na invés-
ligação cientifica, no Ministério da Fdu-
cação, na pregação socialista.
manifestou, sempre, uma cultura palpi-lante, rica e fecundante. e seriam neces-
sanas muitas páginas para descrever sua
gigantesca obra ou tentar refletir a luz
fulgurante dessa tocha ardente, que foi
Roberto Lyra.

Por isso. ao reler, cm sua homena-
gem, a tese Economia r crime, com a
qual, em 1933, conquistou a livre-docên-
cia de Direito Penal, na então Faculdade
Nacional de Direito, pensei em divulgar,
apenas, alguns aspectos, ainda alualissi-
mos. dessa obra. que Io» recehtita com
máximas reservas pelo misoncismo rea-
cionário de então.

Para que se tenha idéia da moderni-
dade de seu pensamento basta repetir,
aqui. algumas de suas conclusões:

1*) "Em todas as civilizações, o Di-
rciio Penal constitui índice das desigual-
dades sociais."

2*1"A economia, fonte dessas desi-
eualdades. quando, por exceção, escapa
a causa eficiente da criminalidade, inter-
vem. sistemática e dcci-vamcntc, como
concausa preexistente ou supervemen-
te."

3*| "A economia afeta o elemento
objetivo do crime, transparece na repres-
são c em espécies criminais nào configu-
radas legalmente, mas. substancialmente,
equivalentes."

Sintetizando seu estudo sobre a dl-
ferença de tratamento penal entre pobrese ricos, afirmou: "A histona do Direito
Penai primitivo é o corpo de delito de um
estelionato. Incukjndo-sc representantes
de Deus. desde as tribos aos impérios, os
aproveitadores ilaqucaram a boa fé
ameia, explorando e opnraíndo."

Analisando, corajosamente, os
nossos privilégios cm matéria penal,concluiu. "Nova colonização se proces-sou sob o remo dos conquistadores, oa
luta primitiva do capitalismo comercial,
disputando ao português a matéria-pri-
ma c a mão-de-obra A independência
foi a escravidão, no mais contundente
paradoxo histórico A república fm a
ditadura, o caudirtiismo, a oligarquia "

Sua tese de concurso, como nela
afirmou, intentava a demonstração de
que 

"em todo crime, há sempre, se não
uma causa, uma concausa econômica,
ate nos motivos, nos móveis, no* mxtru-
mentos, na técnica, na organização"

Com a coragem que sempre o ca-
ractenzou. escreveu; ••Alem de causa ge-rai c permanente da criminalidade, a
economia colabora com todas as causas,
nelas influindo, sistematicamente, deci-
iivamente como concausa Os fenôme-
nos mórbidos individuais nào surgem do
nada A degeocracào. que c o seu terre-
no, se adquire na vida ou se transmite
pela hereditanedade. Que é a heredita-
riedade1 E a denúncia gntada ao futuro,
pda eloqüência da matéria, dos sofri-
mentos c das desgraças de rcraçôes e
gerações que. mi passado, percorreram
o mesmo itinerário sinistro. Os fatores
antropológico* c biológicos $ào causa e
eleito, pois resultam dos males acumula-
dos Alguém negara que a organização
social, em todos os tempos, ofereceu o
espetáculo das massas abandonadav es-
põinhadas e espoliadas na doença, na
miséria e na oprc-são'1"

Numa imagem feliz, lançou as ba-se* do que. posteriormente, denominou"criminalidade absoluta" e "cnminali-
dade relativa": "O oceano da cnmmali-
dade nào pode ser explorado a braçada.s
c sim a mergulhos. Quem tiver fôlego
para essa emptcitaJa ciclopiea adquirira
o direito de desdenhar dessas teorias
eventuais, aprioristicas. e regularts quese substituem em minutos dentro do
processo total da evolução humana. Os
criminosos sub judict o atravessam a
nado e sào colhidos relativamente pelasmalhas da lei Ncgar-xe-á. porem, que.constantemente, raehtj de luxo cruzam,
ágeis e velozes, indenes e /ombeieiros. a
superfície azul? Contestar-se-a que ou-
tros mergulham, não atirados as pro-lunde/as pelas correntes, mas seguros e
garantidos por escalandros pròviden-ciais'"

Nos dias de hoje. tem sido voz
corrente a afirmação: "Rico nào vai pa-ra a cadeia." O assunto nào e novo. Lm
sua tese. Roberto Lm o indiaiiava. ai-
geniando-o á consciência puBlica. nos
seguintes termos: "A economia transpa-
rece na repressão. Sabe-se que a vigilan-
cia da Justiça está na razão inversa da
inteligência c do poder do criminoso.
Dispondo dos grandes advogados, das
provas e de outras diligências difíceis e
onerosas, dos recursos da corrupção, de
mistificação, de protelação, as iniqüida-
des se consumam á revelia da vontade
do juiz."

Finalizando sua tesa. notável tra-
balho que esta a exigir mais profundoexame, sentenciou Roberto Lyra: "Está
por fazer, dentro do critério cientifico, a
incorporação tias teses socialistas ao Di-
reito Peinil; mesmo a doutrina das cau-
sas econômicas da criminalidade se res-
sente de unidade, de seleção, de
adaptação integral. Por isso mesmo,
constitui mera contribuição a referência
ás concausas econômicas preexistentesou supervenientes, subjetivas e objeti-
vas. I: irrecusável, porém, a precedênciada sugestão, para exame ulterior, em
prol de uma política criminal, que se
amolde a todas as projeções da mlni-es-
trutura econômica."

A precedência do pensamento de
Roberto Lyra é inegável e sua tese foi
um marco do ideário juridico-penal bra-
sileiro.

* Membro do Conselho de Direção da As-
sociaçüo Internacional du Direito Penal e
sucessor de Roberto Lyra nas cátedras do

. Direito Penal da UBBJ e do Criminologia
daFBCJ
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índice de abstenção
atinge recorde nas
eleições de Roma

Araújo \ittn
Corrospondonlo

KOMA — A única novidade da eleição do fim de semana
para renovação do Conselho Cornunul c p.ira o novo governo
de Roma foi o crescimento do índice de abstenção, que atinicn-
tou mais de sele pomos c mais de oito, no confronto com a

precedente eleição cómunal de 1985 c para o Parlamento
nacional, de 1987.

Somente I milhão 881 mil dos 2 milhões 340 mil eleitores
romanos quiseram desta vez exercer seu direito de voto. So-
mando-se os percentuais de abstenções aos dos votos nulos,
constatou-se que, juntos, eles passaram a representar a terceira
força politica — com mais de 25% do eleitorado — da maior t
mais importante cidade da Itália,

No mais, tudo continua como antes. Talvez até mais com-
plicado e difícil para quem se preocupa com a governabilidade
de Roma, porque os resultados eleitorais criaram condições
para dois tipos de governos apoiados por duas diversas coali-
/òes. Ou seja: tanto para a antiga, prosada e reprovada aliança
pentaparlidaria, integrada por democratas cristãos, socialistas,
republicanos, social-dcmocratas e liberais; como para uma
nova e heterogênea aliança de Torças supostamente esquerdis-
tas. que reuniria o Partido Comunista, o Socialista, os verdes,
os nntiproibiciónistas e os social-dcmocratas, Na primeira In-

nótese, a maioria somaria cerca de 53% dos votos romanos; na
hipótese de uma aliança esquerdista, cerca de 52%.

A verdade é que nem os verdes — que triplicarão o número
de seus representantes no próximo Conselho Comunal de
Roma, graças ao salto que deram, dos 2,70% da eleição
comunal precedente para os 6,79% de ontem — podem cantar
uma grande vitoria depois das apurações da eleição romana. A
verdade é que eles esperavam obter muito mais do que obtive-
ram, por exemplo, nas eleições européias de junho deste ano,
quando alcançaram os 9,70% dos solos de Roma.

Para os socialistas, que fizeram a propaganda mais rica,
mais agressiva e mais anticomunista, os 13.d5%. que devem su
o melhor resultado obtido por seu partido cm Roma, sào
sempre um avanço modesto. Confirma apenas a observação de
que o eleitor italiano é lento e cauteloso demais na hora de
decidir sobre a mudança de partido ou de orientação de seu
voto.

Para a Democracia Cristã conservar-se na posição de pri-
meira força de Roma, com 32,62% dos votos, o leste eleitoral

desle fim de semana foi mais do que positivo. Onlem mesmo, as
primeiras declarações de seus principais dirigentes preveniram
a todos que a velha \)C não tem a menor disposição ou ra/ào
para abrir mão do direito de indicar o futuro prefeito da
capital. O resultado de ontem foi mais modesto do que o
registrado em 1985. quando a DC obteve 33,13% dos votos,
mas lhe assegura todo o direito de ser aceita e respeitada como
a foiça maior de qualquer coalizão; portanto; aquela a quem
cabe o privilégio de fazer o prefeito.

Para o Partido Comunista Italiano, finalmente, os resulta-
dos da eleição de Roma, se não foram positivos ou brilhantes,
podem ser considerados os mais úteis; no mínimo, os menos
nocivos, O PCI deve sair com 26,47% dos votos, com cerca de
quatro pontos menos do que alcançou em 1985. um ponto
menos do que conseguiu nas eleições curopécias em junho deste
ano, mas com um ponto a mais do que obteve nas eleições
políticas de 1987, Resultados que permitiram aos seus lideres
consolarem-se ontem, afirmando que o momento de crise
aguda do partido foi superado.

Guerrilha
ataca em
San Salvador

SAN SALVADOR Os
guerrilheiros de esquerda de 1:1
Salvador atacaram com mor-
leiros de fabricação artesanal
as instalações do Ministério da
Defesa e do listado Maior
Conjunto das Forças Arma-
das, em plena capital do pais.
Um civil morreu e 15 pessoas
ficaram feridas no ataque, en-
tre elas uni soldado.

Os comandos da I rente
Farabundo Marti de liberta-
çào Nacional (FMLN) instala-
ram os morteiros na carroecria
de dois caminhões e abriram
fogo dentro do estacionamen-
to de um centro comercial. I>>-
cali/ado a 300 metros das ms-
talaçòes militares. Dois
morteiros danificaram o lar-
dim e oficinas administrativas
do Ministério da Defesa, en-
quanto dois outros explodiram
num po>to de gasolina vi/i-
nho. matando o funcionário
José Ernesto Vásquez, de 72
anos."Me *enti em plena gucr-
ra", contou um mecânico que
trabalha no posto As mesmas
instalações militares já haviam
sido atacadas pela guerrilha
em dezembro d<> ano passado,
com um saldo de três modos c
38 feridos,

A guerra civil salvadorc-
nh.i se instalou definnivairwrn-
le na capital depois da po-.se
cm junho do presidente Allie-
do Cristiani, do partido de ex-
trema-dircita Arena. Ha duas
semanas, representantes do
governo e da guerrilha se rcu-
niram em San Josc. na Costa
Rica, em que cada parte pós
na mesa sua proposta de pa/
Mas nào houve acordo c o
único saldo positivo da rcu-
mão foi a fixação de uma data
para novas negociações, cm
novembro.

Iugoslávia
julga ex-
chefe do PC

1'RISHNA. Iugoslávia
A policia iugoslava cnfrcniou
onlem cena de 1.000 manifes-
umes da cinta albanesa cínicos
que protestavam contra o julga-
mento do seu Itdcr. A/cm Vlasi,
na aguada província de Kosovo,
Segundo testemunhas, a policia
da cidade de Podujevo, 40 km ao
noiie de Pristina. capital de Ku-
sovo, usou gas lacnmogénio.
cassetetes e veículos blindados
comra a multidão que atirava
pedras

Vlasi, 41 anos. ex-número
um dn Partido Comunista de
Kosovo, e 14 outros descendeu-
tes de albaneses são acusados de
fomentar a desordem, para im-
pedir as mudanças tonstitucio-
nais que reduzem a autonomia
de Kosovo. em favor da maior
das seis republicas da Iugoslávia,
a Sérvia, da qual a província c
parle autônoma. Nas manifesta-
ções de março passado, morre-
ram 25 pessoas, quando os alba-
neses. que em Kosovo formam
uma maioria de 1.7 milhão (os
sérvios são 200 mil), se rebela-
ram.

Acusado de "atividades con-
tra-revolucionárias e separatis-
mo", Vlasi diz que o julgamento"é um espetáculo encenado com
claros objetivos políticos". As
relações entre albaneses étnicos c
eslavos se deterioraram perigo-
sosamenie. após os choques de
março enire nacionalistas alba-
neses e a policia. Vlasi pode ser
condenado à morte.

Ativistas da Anistia Interna-
cional distribuíram na porta do
tribunal um informe sobre a si-
Inação dos presos políticos alba-
neses na Iugoslávia. Diplomatas
de setes países ocidentais, in-
cluindo EUA e Inglaterra, pro-
testaram por não terem permis-
são para entrar na sala de
audiências. O acesso du impren-
sa internacional e iugoslava ao
julgamento foi cuidadosamente
filtrado, secundo a Associação
de Jornalistas Estrangeiros.

O processo foi muito critica-
do em regiões liberais como a
Eslovênia e a Croácia e qualifica-
do como espeiéculo político ence-
nado pelos dirigentes servios para
sufocar a oposição dos descen-
denles de albaneses de Kosovo.
Alguns analistas o classificam co-
mo o maior julgamento político
da Iugoslávia, desde que Milovan
Djilas foi processado na década
de 1950. Djilas, na época eonside-
rado herdeiro político do lider Jo-
sé Broz Tilo, foi encarcerado du-
rante nove anos por criticar
publicamente o sistema eomunis-
laeo regime iugoslavo.

I*f

As agências Itau estão
abrindo suas portas Quem
o cliente de uma agencia 6
cliente de todas Recebo
um atendimento 5 estrelas
o conta com os serviços
do Banco Cletrônico cm
todo o pai

Boa tarde. A vista ou a
prazo, o Cliente Estrela Itaú
brilha mais que os outros.
Ele conta com o Choquo
Estrela Itaú. Umcheque
bomvistoebem
aceito em todo o país. Tem
o exclusivo Tnshop Itaú:
tudo em 3 vozes sem
luros. sem burocracia.
E também pode usar seu
Credicard Itaú. O cartão de
credito 5 estrelas.
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O Cliente Haú ar^Ja nem
sa»u do casa, mas ja esta
com todas its suas contas
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Bom dia. Cliente Itaú
acorda com o sou banco
na cabeceira í o üaufone
Seu saldo por telefone,
direto do computador
Funciona noite o dia, todos
os dias
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Thatcher cai nas
pesquisas mas
não perde a pose

LONDRES — As pesquisas discordam totalmente quan-
to ao percentual, mas concordam num ponto: a poptila-
ridade da primcíra-ministra britânica Margaret Tlialcher
Continua caindo. A mais recente, encomendada pelo jor-
nal The Independem c feita na última sexta-feira, mostra que
apenas 24% dos ingleses estão satisfeitos com a atuação da
dama de ferro.

Enquanto isto sondagem do The Sunday Mall indicava
que 54,4% dos ingleses querem que ela saia antes das pró-

ximas eleições gerais previstas para 1992. A respeitável BBC
bancou outra pesquisa mais abrangente c registrou queda
repentina dc popularidade nos últimos quatro meses, quando
0 índice dc aprovação á priineira-ministra teria despencado
de 44% para 37%

A crise começou quando cia aceitou a renúncia do seu
ministro das Finanças, Nígel Lawson, c se recusou u de-
mitír seu consultor econômico particular Allan Wallers, um
ex-assessor do Banco Mundial que trabalhava em tempo
parcial para o governo britânico.

Thatcher, bem ao seu estilo, resolveu enfrentar a situação
de frente c, no domingo, deu uma entrevista transmitida para
toda a Inglaterra. F. foi tão convincente c segura dc si que
pode ler mudado um pouco esta tendência á queda. Cruzou
as pernas, encarou decidida o seu interlocutor c declarou
candidamenlc: "Continuo a ser doce e razoável, mas a lide*
rança forte vai continuar".

Na TV, ela não cedeu um milímetro nas suas posições c
não disse nada de novo. Não vai mudar a mudança eco-
nômica c acredita que a Inglaterra não deva entrar agora
para o sistema monetário europeu, mas sim esperar uma
ocasião mais apropriada no futuro. Seu ex-ministro, Lawson,
achava que devia entrar agora. Ela bolou as cartas na mesa e
explicou que gosta de uma libra forte, por isto não vai entrar
para o sistema: "Muitos chanceleres e primeiros-ministros
querem uma libra forte, e eu também". Sem perder a
pose, explicou, também candidanientc, que vai manter a
política de juros altos que tantos protestos tem provo*
cado.

E finalmente, quando acusada de desprezar o gabinete c
de governar despoticamcnlc. sem aceitar a interferência dos
outros poderes, cia foi bastante sutil c respondeu: "Isso é uma
ofensa ao gabinete, pois não costumo decidir nada so/inha:
quem decide no meu governo sáo os ministros."

Londres — Routora
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Thatcher deu show ele firmeza na televisão
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Nas agônaas Itaú. usando
sou Cartão Estrela,
o cliente saca, deposita,
transforo, paga contas.
obtém seu extrato
impresso o todas as
informações da sua conta
em segundos
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O Cliente Itaú vai
descansar, mas seu
dinheiro vai continuar
trabalhando nos
investimentos Itau RDO
luiu, CD IUkj. Monov
MarVct lUu. Itauvest
Poftaidor. Itauvest
Normnatrvo, Opon, Ovüf.
Opon Permanente, Ouro.
f undos do Açôos o
Caderneta de Poupança
Qooto ttau tom sempre as
melhores opções do
investimento zt

) que abre antes de ab
ois de fechar.p$ •

Boa noite. As agencias
bancarias osuJo fechadas,
mas o Cliento Itaú tem
centenas de bancos
oxciusrvos a sua
disposição Sâo os Camas
Eletrônicos Itaú. Para
saques, depósitos,
transforenoas,
pagamentos e consultas
Um banco completo,
funcionando nexte e dia,
todos os dias. todas as
noites.
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Dinamarca
leiloa peça
secreta

COPENHAGUE - Ao
comprar num leilão público
um transmissor a cabo. alta-
mente secreto, usado por sub-
mannos americanos, o mecâ-
nico dinamarquês Nogens
Sorensen, 41. pode ter feito o
grande negócio de sua vida. k-
que a maquina, adquirida por
USS 50. esta sendo avaliada
por autoridades militares em
cerca de USS 500 mil.

O transmissor, também co-
nhecido como parauut, é nor-
malmente acoplado na traseira
dos submarinos nucleares
americanos, permitindo que
reali/em comunicações de rá-
dio de baixa freqüência sem ter
de subir á superfície,

*'Comprei*« 
porque eslava

interessado no sistema dos pa-
ra\uns Mas fiquei imprevuo-
nado quando o abn. I" fabri-
cado de acordo com a mau
alta e tiuis recente tecnologia,
K tudo acondicionado cm con-
tamers de titânio", di/ Sorrn-
sen. que o adquínu num lei-'
lâo em junho, depois que a
Policia c a Marinha da Dma-
marca, aparentemente **m ver
a peça, informaram que não
tinba valor militar

O governo americano está
interessado em recuperar o
transmissor c ja ofereceu, atra*
vc* de sua embaixada em Co-
penhague. USS 500 pela poça,"Mes devem estar brincando",
comenta Sorenven

De acordo com a lei dina-
marquesa, nenhum objeto
vendido legitimamente cm lei-
Lio publico pode ser poste-
normente reclamado pelo pro*
pnetàno Antes dm IciliVs. os
artigos salvados de naufrágio
ou dc cargas lançadas a mar
sao anunciados no jornal ofi-
cal do governo

"Se eles não quivirem me •
pagar um preço decente, sou
vender a quem der mais ou
então desmontar a maquina,
para usar os componentes".
du Sorenven. que já teve um
paravan soviético semelhante a
este. também adquirido cm tci-
lio, mas que íoi confiscado pe*
lo serviço secreto dinamarquês
porque ele nâo tinha nota dc
compra

"Mas desta vc eu me prt*
vem", aviva. "Tenho a nota c a
engenhoca esta escondida."

JL
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Obituârio
Rio de Janeiro

Brasilia — Ivaldo Cavnlcanla

i • i.i,i Machado da Silveira, X5
anos, de arieriosclerose, em
casa, cm Copacabana (Zona
Sul). Mumincnsc, solteira, foi
sepultada ontem no Cemiic-
rio de Sào João Batista, em
Botafogo (Zona Sul).
(.ild.i Ferreira da Silva Infante
Vieira, 90 anos, de infarto
agudo no miocárdio, no Hos-
piUil Pró-Cardíaco, em Bola-
fogo (Zona Sul). Fluminense,
casada, morava em Copacaba-
na (Zona Sul) e foi sepultada
ontem no São João Batista,
Tinha sele filhos.
Maria da Gloria de ('aula IV-
reira. 77 anos, de insuficiência
cardíaca, cm casa, em Cònaca*
bana. Fluminense, deso,uiiada.
foi "sepultada ontem no São
João Batista.
José Augusto Scrrâo. 74 anos,
dÇ'infarto agudo no míocár-
dio, cm casa. na Tijuca (Zona
Nfrftc). Fluminense, solteiro,
foi sepultado ontem no São
Joio Batista.
Edson Vieira dos Pavsos. 64
anos. de insuficiência cardíaca,
um casa, em Padre Miguel

(Zona Suburbana). Fluminen-
se, casado, foi sepultado on-
tem no Cemitério de São
Francisco Xavier, no Caju
(Zona Portuária).

Ana/ilda Marinho Serafim. 58
anos, de insuficiência cardíaca,
no Hospital do Andarai (Zona
Norte). Fluminense, casada,
morava na Tijuca c foi scpul-
tada ontem no Caju.
I u.mili;i de Almeida Sousa, SO
anos, de infarto agudo nó mio-
cárdio, em casa, em Jacarepa-
guá (Zona Suburbana) Fluini-
nense. viúva, foi sepultada
onlem no Caju. Tinha três
filhos.
Joaquim Vieira Teotonio, 6()
anos, de infarto agudo no mio-
cárdio, em casa, em Copa-
cabana. Fluminense, desqui*
lado, foi sepultado ontem no
Caju Tinha dois filhos.
Pedro Antônio Murais, 84
anos, de insuficiência cardíaca,
em casa, na Tijuca. Paulista,
casado, foi sepultado ontem
no Caju. Tinha uma filha.

Estados
Miguel Fróis. 46 anos. de trau- dente automobilístico quarta-
matismo craniano, no Hospi-
ul Fspanhol. cm Salvador.
Vereador (PDC) cm primei-
ravlegislatura, sofrcuin um aci-

feira, quando foi transportado
em estado de coma para o hos-
pitai onde ontem faleceu.

Exterior
Jacqoes Danon, 65 anos, físico,
diretor do Observatório Na-
cional. Ontem à noite cm Pa-
ris, de acidente cardiovascular.
Dgsquitado, deixa ires filhas
fundador c pesquisador do
Centrei Brasileiro de Pesquisas
Físicas. Tem teses publicadason revistas especializadas no
Brasil c no exterior. Criou gru-
pos de pesquisa em vários pai-
ses. O corpo será transladado
para o Rio.
IVdro Vargas, 85 anos, cm ca-
sá.ho elegante bairro de Lo-
mas de Capultepec, na Cidade
do México, de um câncer no
estômago, na manhi de on-
lem Cantor a que os mexica-
ntr» chamavam Kl lenor ron/i-
ntntal. completara no ano
P-Mtado 60 anos de carreira,
dála que comemorou com
grande alegria, como disse cm
entrevista a Radio Mexicana,
ontem, seu filho Alejandro
Vargas. Nascido na cidadc/i-
nhâdc San Miguel Allcndc
(230 quilômetros a oeste da
Cidade do México), estado de
Ciuanaiuato, a 29 de abnl de
1904, Pedro Vargas, que iria se
tornar uma das maiores figu-
i.ii da musica popular do
mundo de fala espanhola, era
o Segundo dos 13 filhos do
casal muito pobre José Cru/
Vargas c Rita Manha de Var-
gas. Aos 13 anos Pedro se mu-
dou para a Cidade do México,
para estudar no Colégio La
Sallc. Os padres valcsianos o
incentivaram a estudar piano c
canto c entusiasmados com
suo voz o recomendaram pata
0 Conservatório Nacional de
Musica. A 22 de janeiro de
1928. portanto com 2.3 anos,
crtrtou profissionalmente de-
sempenhando o papel de Tu-
rulditi na ópera Cavallerui Riu-
ncanu, de Pietro Mascagni. Os
amantes da canção romântica
até hoje se perguntam como a
voz aveludada de Pedro Var-
gas pôde enfreniar um dos
papéis que exigem voz nnus
estentórea na opera tradicio-
iijí italiana. Entre o público
presente naquela noite eslava
sua futura mulher. Teresa
Campos, viva até hoje, assim
como os quatro filhos c sele
netos do casal. Mas pouco
tlepois aceitou o convite do
compositor Miguel Lerdo de
Tejada para uma excursão aos
Estados Unidos com sua or-
questra típica ganhando 10
dólares por dia. A partir daí
passou-se para a música popu-
lar. Seu mestre de canto, Ale-
jundro Cucvas, conhecido co-
mo..o "marques de Cuevas",
rompeu com ele, dizendo que
0 'México 

perdia um grande
cantor de ópera. Fm pouco
icmpo Pedro Vargas se tornou
lamoso como cantor popular e

Arquivo

seu primeiro sucesso loi a can-
cão..Flor de liz. que lhe deu
iiportunidudc de desenvolver o
que, mais larde seria sua gran-
<lc ,vi,rtude: o domínio da meia
voz. Por essa mesma época
(1929), conheceu Agustin La-
ra, o bruxo da canção mexica-
na,'num concurso radiofônico
de vozes. Lara se entusiasmou
coto a voz de Pedro Vargas e
começou a dar suas músicas
ríára o jovem cantor gravar.
Foi assim que nasceram gran-dese até hoje inesquecíveissu-
cessos como Granada, Valcn-
cia, Mujer, Solamente una vez e
outros. Com o sucesso, passou
a gravar também vários outros
compositores mexicanos fa-
mosos, como Armando Man-
zaherò, Maria Grcver e ou-
trosrEm 1936 fez sua primeira
grande excursão latino-amcri-
cana. "A música Mujer", diria
llSlto Vargas sem modéstia,"jrornou-mc o homem mais
PAQular do Brasil." Mais lar-
(igjfla Argentina, homenageou
'Viiftyo do país com uma com-
pefáção de sua própria autoria
cititiTiada Portenita. Em 1978,
ntlffia entrevista, diria que, no
cltuem que estreou essa música
no rádio, era Buenos Aires, a
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ar gas, romântico
emissora foi invadida c ele car-
regado nos ombros pelas ruas
da cidade. V. completaria, tam-
bem sem qualquer modéstia:"Hoje. Portenita e como um
hino para os argentinos, esse
povo maravilhoso," Se exage-
rou no caso de Portcfdta. ao
chama-la de hino, nâo seria
exagero nenhum di/er que sua
canção So> puro rm-vícino na
verdade se transformou numa
espécie de segundo hino do
pais. tamanha sua populanda-
de. Sua voz pasto, por toda
a historia da lonografia. desde
o velho disco de 78 rotações
até o moderno compacto de
laser. Pedro Vargas cantou
quase sempre cm espanhol,
mesmo por ocasião de suas lo-
tadissimas apresentações nov
Estados Unidos, onde se apre-
sentou ate no Madison Squarc
Cj.irdcn, o grande ginásio de
Nova Iorque Ate quando can-
tava musicas estrangeiras pre-
feria a versão espanhola, como
fez com o singular tema hr.isi-
leiro Cwiihoso. um choro de
Pmnguinha no qual João de
Barro botou letra. Ultima-
mente Pedro Vargas andou
cantando cm duo com figuras
populaa-s na América Latiria
como o venezuelano José Luís
Rodriguez, o espanhol Júlio
Iglcsias ou o brasileiro Rober-
to Carlos, que o homenageou
na última temporada que fez
no México. Pedro Vargas gos-
tava de dizer que entre as
grandes emoções de sua cairei-
ra estava o fato de ter cantado
duas vezes na Casa Branca,
para os presidentes Frankhn
Rooscvelt c llarry Truman.
Nunca cantou junto com
Frank Sinatra, mas dele foi
amigo pessoal (Sinatra costu-
mava dizer que Pedro Vargas
parecia não respirar quando
cantava). Entre os americanos,
cantou com Sámmy Davis Ju-
mor, amigo dele e de Sinatra.
Nas suas excursões européias,
que passaram a fazer parte de
seu roteiro a partir de 1957,
fazia sucesso especialmente na
Espanha, França e Itália. Na
Espanha, recebeu do rei João
Carlos a Comenda de Isabel a
Católica. Também fez vários
filmes, alguns dos quais com a
consagrada atriz argentina Li-
bertad Lamarque, uma das
pessoas que telefonaram on-
tem para dar os pêsames, con-
tou o filho mais velho do can-
tor, Pedro também. Frank
Sinatra e Júlio Iglcsias foram
outros que ligaram, disse o fi-
lho Pedro. Em 19X3. aos 79
anos. participou cio Festival
da Canção de Vina dei Mar,
no Chile, quando ganhou o
principal troféu, a Gaivota de
Prata. Na apresentação em
que foi mais aplaudido, quis
agradecer ao publico e gritou"Viva Pinochet!", o que desa-
tou uma polêmica política no
seu pais, que não tem relações
com o Chile. Isso não impediu
que o então presidente Miguel
de Ia Madri participasse da
homenagem aos seus 60 anos
de carreira, ano passado. Afi-
nal, moreno, gorduchinho, de
traços bem mexicanos, Pedro
Vargas era de certa forma o
próprio México.
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vê ligação
Abreu alegou que estava sendo jireso como bandido <• exigiu ser fotografado

Dono de escola exige
algemas para prestar
depoimento à polícia

BRASll I \ Nào satisfeito cm ler servido de esto-
pim para o locaute das escolas particulares do Distrito
Federal deflagrado na sexla- feira 13. com duração de
uma semana —, o empresário José Pio de Abreu, dono
do Colégio Minas Gerais, resolveu, ontem, estrelar uma
comedia pastelão. Abreu havia sido preso no dia 11
deste mês por cobrar mensalidades acima da tabela
fixada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal,
o que provocou o protesto de seus colegas Ontem,
convidado a prestar esclarecimentos na Supcnnlcndcti-
cia de Policia Federal a rcspcilo de novas denuncias de
majoração de preços. Abreu rcsohcu fingir-se de preso,
c provocou uma siiuaçâo no mínimo inusitada,"Fu fui preso cm flagrante, como um bandido, E,
como bandido, exigi ser algemado", explicou o empresa-
no que. contrariando suas próprias palavras, permane-cia na vila de espera da superintendência, longe do
xadrez c de qualquer policial 

"Fie foi apenas con-
vulado a prestar esclarecimentos, mas disse que íõ vinha
algemado Tanto insistiu que os agentes fi/cram a von-
tade dele", explicava o porta-voz da Superintendência
da Polícia Federal, Clovís Vcnuto, lembrando que
Abreu fez também questão de posar para fotografias
algemado, cm frente ao seu colégio.

O presidente do Sindicato dos l vtahcicctmcnios Par-
licularcs de Fnsino do Distrito Federal. Jaime Martins
Zvcitcr. afastou qualquer possibilidade de um novo
locaute cm solidariedade a Abreu. "Sc cie li.cssc sido
preso, nòs parariamos de novo Mas, ve nio foi, fazer o
quê?", disse Após o depoimento. Abreu foi para casa.
Ele foi chamado a depor para esclarecer nor que cobra-
\a mensalidades acima do permitido por lei.

Agentes do DPF fazem
ato cívico para pedir
reajuste dos salários

Cerca de 200 agentes da Policia Federal participaramontem de um ato cívico no ptedio da Supenmendênaa
do DPF cm Sào Paulo. Centro da cidade, contra a
nào-votaçâo pelo Congrcvs*) Nacional do projeto quereestrutura a carreira de delegado c reajusta os vcncimen-
tos ila categoria.

Durante a manifestação, os agentes federais cantaram
o Hino Nacional c basicaram a bandeira do Brasil O pre-sidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Pubit-
cos Civis do Departamento de Policia Federal (Sindpoli).
Francisco Calors Gansio, discursou para os colegas, pro-
testando contra as condições de trabalho dos agentes, Ele
disse que mais de 70% da categoria ganham NQsS I 500

Fm Belo Horizonte, a greve por reajuste salarial inicia-
da na ultima sexta-feira pelos funcionários ái Policia
Civil mineira poderá receber hoje a adesão dos quase 2 mil
servidores lotados nas delegacias c repartições da Se-
cretana de Segurança Publica do estado, sediadas nesta
capital

Detetives, escrivães, peritos e legislas das delegacias
mineiras examinarão em assembléia sua inclusão ou nào
na greve. que. segundo o Sindicato dos Policiais do Fstado
de Minas Gerais, ja se estende por 37 das 3X delegacias re-
gloriais c tem a adesão de 6 mil dos cerca de 8 mil
servidores da policia mineira.

Delegado
entre os seques!; ms
de Rebéca e Ràfaela

SALVADOR O casal Moacir de Sousa e Laizír
Pereira de Sousa, acusado de ter seqüestrado em agosto a
menina Rafada Gazirc. cm Belo Horizonte, está sob
suspeita da policia como responsável pela autoria intclec-
lual do seqüestro de Rebcea Candeias de Sousa, 8 anos,
libertada na madrugada do úllimo sábado, depois de 33
dias de cativeiro

O diretor do Centro Especial de Investigações Crimi-
nais(Cctc), delegado João Laranjeiras, revelou ontem essa
pista que está sendo seguida tanto pela Policia Civil da
Bahia quanto pela Policia Federal, bavrando-se cm foio-
grafias fornecidas por homens do Grupo Anii-Sequcstro
(GAS). de São Paulo, que participaram dai investigações
no caso de Rcbcça.

A identificação de lai/ir Sousa foi feita com base cm
um retrato falado produzido a partir de depoimento de
uma testemunha que viu quando os dois carros utilizados
no rapto de Rebcea, no município de Catu ia 78 quilo-
metros da capital), saiam da cidade, com m v-questrado-
res ja vem capuzes A testemunha garante, segundo La-
ranjeiras. que havia uma mulher entre eles Entretanto, de
acordo com outros policiais federais c estaduais que
acompanharam o can», não ve lem nenhum indicio de que
lenha havido participação de alguma mulher no se-
qúeslrodc Reboca

Ontem, foi aprescntjdo à imprensa o ex-presidiário
Ademir Pereira de Araújo, que esta preso por ter tentado,
através de 12 telefonemas dados de um telefone publico da
cidade de Camaçan. citorquir NCzS 300 mil da família de
Rebcea Ademir foi amigo de infância do pai de Rebcea.
Jcnscn Sousa, c trabalhou ru Empresa de Transportei Ca-
tuense, de propriedade do pai de criação de Jcnscn. o
empresário Antônio Peru. Ademir ja cumpriu nove anos
de prisão cm Pernambuco p»sr assalto e homicídio.

CUT acusa presidente
de sindicato mineiro
de desvio de dinheiro

BELO HORIZON 11 \ Central Ünica dos Traba-
Ih-dorcs (CUT) acusou ontem o presidente do Sindicato
dos Minctrmde Nova Lima. Antônio Marques lareira, o
Toninho, de ter desviado NC/S tf») mil durante os tres
anos da sua primeira gestão a frente do sindicato, que tem
na sua bave os 8 mil empregados da Mineração Morro
Velho, a maior produtora de ouro industrial do país
Toninho, que ocupou com 50 sindicalistas a sede do
sindicato, para evitar que a CUT a tomasse, anteontem,
acusa o presidente da CUT-MG, Carlos Calazans, de ter
seqüestrado o livro de atas e documento* contábeis do
sindicato c deu queixa a policia.

Toninho alega que o seqüestro dos documentos o
impede de pagar os salários dos 50 funcionários do sindi-
cato, que c filiado á CUT, c as contas que nâo param de
chegar Uma delas, no valor de NCzS 48.00. comprova,
segundo Toninho. que diretores do sindicato ligados a
direção estadual da CUT c a Conscrgència Socialista -
Ronaldo Faria Silva, Oliveira Jorge Sou/a e Elias Rodn-
gues de Jesus • malversaram rccurs«>s da entidade durante
o período de 40 dias em que esteve afastado exa-
lamente para que fosse feita a auditoria sobre a sua
gestão. É que a divida se refere ão aluguel á Ouro Video
Locadora de oito fitas de videocassete, algumas pornográ-
ficas, como Meninas de priigrama C V ultima americana
lirgtm

MARIA JOSÉ MONTEIRO
DE BARROS

ADVOGADA
(1 ANO DE SAUDADE)

t 

(Minha (ilha aonde quer que eu esteja vocô
osteí sempre presente isa mmha memória o
no coraçfio eternamente) A família convida
parentes o amipos para a Missa dia 3 de
novembro, às 9 15 h. na Irjreia Nossa Sra

Mae dos Homens. Hua ria Allandoga bJ

CEL. R/l INF.

CARLOS ALBERTO BENITES
DE CARVALHO LIMA

(MISSA DE 30* DIA)
.'• FAMlLIA, sensibilizada agradece as manifestações
do pesar o carinho recebidas e convida para a Missa
de 302 dia que fará celebrar no d.a 01 /11 '89, quar-
ta-feira. as 11 00 hrs na Igreja Santa Cruz dos

tares (Rua Io de Marco com Ouvidor)

t

JORGE MOISY FRANCA
T

(Falecimento)
f Sua ESPOSA, FILHOS,

I NORAS e NETOS com
pesar comunicam o seu
falecimento e participam
que o sepultamento será
realizado HOJE, às 12
horas, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza n°
4 para o Cemitério São
João Batista.

)

JOSÉ PAULO DE CASTRO LIMA
(MISSA DE 7- DIA)

tA 

família agradece as manifestações de
pesar recebidas e convida para a Missa de
7o Dia a ser realizada 4» feira dia 01/11/
89 às 18,30 hs, na Igreja Santa Mônica â

rua José Linhares — Leblon.

JOSÉ PAULO
DE CASTRO LIMA

(MISSA DE 7'1 DIA)

tBemvinda 
Tosta de Sá. filhos,

genros, noras e netos convi-
dam para a Missa de 7o Dia de

seu querido genro, cunhado e tio.
a ser realizada dia 01/11/89 às
18,30h na Igreja de Sta. Mônica à
Rua José Linhares - - Leblon.

ALMIRA DE QUEIROZ
BOTELHO

(FALECIMENTO)

t 

ALMIRA MARIA DE QUEIROZ BOTELHO e
demais familiares p im ; irn o '. •- <• ¦•• t i ¦!•-
Sua adorada môo iv i a •¦ >•;¦ > e convídarri
parentes e amigos para o sepuitaniento HOJE.

rira 31/10/89 As 1 i 00 horas, saindo o %et»o ria
Capela Roal Grande/a n 2 para o Cemitério São
loâo B.1t;5t-1

JORNALISTA

JORGE MILTON
MOREIRA NUNES

(MISSA DE 7o DIA)

t 

Filhos convidam parentes e amigos
para a Missa de 7o Dia em memória de
seu Pai, a se realizar no dia 01/11 /89,
ás 18 30 horas, na Paróquia de Nossa

Senhora do Rosário, á Rua General Ri-
beiro da Costa •— n • 1 64 — LEME.

PROF° HILTON CARLOS
DE ARAÚJO

tluaa 

e Heitor Araújo. Davina, Maria
Amorna e Vera Margarida; Regina e
Heiio Araújo, agradecem as mamfes-
taçòes de carinho recebidas por oca-

sião do falecimento do querido HILTON:
e convidam para a missa de 7a dia a ser
celebrada dia I > de novembro. 4a feira, âs
19 hs. na Igreja N.S. do Rosário, na Rua
Gen Ribeiro da Costa 164. Leme.

MARIA FRANCISCA SIMÕES MERCÊ
(NENEN)

MISSA DE 6 (SEIS) MESES

Carlos Sc.hm.tt Mercê, seu esposo, e demais fa-
mrliares. renovando os agradecimentos pelas mani-
festaçõos do posar e carinho recebidas por ocasião,
do desaparecimento da inesquecível NENEN, con
vidam para a missa aue será celebraria no próximo
dia 1o de novembro, quarta feira, ás 10 30 hs. nà
Igreja de N S do Conceição e Boa Mono, situada a
Rua do Rosário esquina da Rua M.guel Couto

Avitoi Raligiotoi • Furmbrei
^- «--.-. «É^ *^iy« m A» Br«i«i SjO D» atwwi-vi j 6* - - 20(X'* ao* i««t«*lo« t
v .».-.••.,'.¦¦ 4's M» «J2t '.-• 4"' »..>.,•,•-.,.,-.,-., .,

IM '«-'. ' i_-. * V* «U •• no . »» . — -H run -..tM OtCL-aumcA-K»
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ountulta o mmj " 

HERCILIA DE
LACERDA ASSEF

JOSÉ MARIO ASSEF, MARCO AURÉLIO. ÁUREA. MÁRIO
JORGE, ROSANE, GENROS. NORAS e NETOS agradecem a
todos a solidariedade e o carinho manifestados por ocasião do
falecimento de sua querida HERCILIA Convidam para o CUL-
TO a se realizai HOJE às 18 00 hrs. na IGREJA MESSIÂNICA

MUNDIAL DIFUSÃO IPANEMA, a Rua Barão de Jaguaripe -- n° 35

mSm f
HUMBERTO GERARDO
MORETZSOHN BRANDI

(MISSA DE 7" DIA)
ISMÊNIA LOURA BRANDI «FAMlLIA. aoradocom sensibtlizndos as mamfostaçôes rio,
posar o carinho recobicias por ocasião do fnlocimonio de nosso qtiurtdo HUMBERTO, o
convidam paremos o amigos para a Missa de 7" Dia que larào colobrar no dia 03/11 '89.
¦.iiit.i fmi.i ás 12 00 hts. na lyroia Nossa Senhora do Carmo, à Rua 1» do Março, s/n"—;
Centro

Avisos
Religiosos
e Fúnebres

Recebemos seu anuncio na Av
Brasil. MO De dommcjo a 6* ato
20 OOh. aos sábados o lenados
alô 17 OOh Tel 585-4350 —
685-4326 — 585-4356 ou no ho
farto comercial rus lojas do

CLA88IF1CADOS
Paru outras Itilormaçoes.

consulte o sou

JORNAL DO BRASIL

J.A, de Mattos Pimenta
A BIRJ Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro,
convida parentes e amigos para a missa em co-
memoração do centenário de seu nascimento a
ser realizada às 1 8 30 hs do dia 01 de novem-
bro na Igreja de S José, na Lagoa.

MARIA AUXILIADORA BÜRGER
(MISSA DE 30* DIA)

tDarcy 

Jr.. Laura, Mareia Cristinn. Marcelo,
Leonardo e Eduardo seus filhos, nora, genro e
neto. comunicam a realízacüo da Missa de 30°
dia. na Igreja São Francisco do Paula, quarta-feira. 01/11/89, ás 18h30, na Praça Euváldo

Lódi — s/n" — Barra dn Tijuco

ANNA BASSECHES
/\ Jack, Vera, Alfredo, Bina, Joan

)Q( e netos comunicam seu faleci-v mento, saindo o Féretro, às 9
horas, hoje, 31.10.89, da Rua Barão
de Iguatemi, 306, para o Cemitério.
Velho da Vila Rosali. A família pede':
para não mandar flores.

:;¦!
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Obituário ±

Rio dc Janeiro
Anaziltla Marinho Serafim, 58
anos, dc insuficiência cardíaca,
no Hospital do Andarai (Zona
Norte). Fluminense, casada,
morava na Tijuca c foi scpul-
tada ontem no Caju.
11'iiiiitlia dc Almeida Sousa, Sl)
anos, dc infarto agudo no mio-
cárdio, cm casa, em Jacarcpa-
puá (Zona Suburbana). Flumi-
nense, viúva, foi sepultada
ontem no Caju. Tinha três
filhos,
Joaquim Vidra Tcotnnlo, 6')
anos. de infarto agudo no mio-
cárdio, em casa, cm Copa-
cabana. Fluminense, desqui-
lado, foi sepultado ontem no
Caju. Tinha dois filhos
Pedro Antônio Morais. 84
anos. dc insuficiência cardíaca,
cm casa, na Tijuca. Paulista,
casado, foi sepultado ontem
no Caju. linha uma filha
Maria Ikriurdirui da ( oncei-
câo, S(> anos, de acidente vas-
cular cerebral, em casa, no
Centro. Fluminense, viúva, foi
sepultada ontem no Caju. Ti-
nha sete filhos.
Violeta •Aurmli Vsir/, "4 anos,
dc artcriosclcro.se. cm casa, na
Iijuca Fluminense, viuva, foi
sepultada ontem no Caju.

Kdíia Machado da Silveira, 85
anos, de arteriosclerose. cm
casa, cm Copacabana (Zona
Sul). Fluminense, solteira, foi
sepultada ontem no Cetnitc-
rio dc São João Batista, cm
Botafogo (Zona Sul).
(ilida Ferreira da Silva Infante
Vieira, 90 anos. dc infarto
agudo no miocárdio, no Mos-
pitai Pró-Cardiaco, cm Bota-
logo (Zona Sul! Fluminense,
casada, morava cm Copacaba-
na (Zona Sul) .' foi sepultada
ontem no Sàc João Batista,
Tinha sete filhos.
Maria da Gloria de Paula Pe-
rvlra, 77 anos, de insuficiência
cardíaca, cm i.isa, em ("opaca-
bana. Fluminense, descjuitada,
foi sepultada onlem no São
Ji>ào Batista.
Josc Augusto -H-rrio, 74 anos,
dc infarto agudo no miocár-
dio, em casa. na Tijuca (Zona
Norte), fluminense, solteiro,
foi sepultado ontem no São
João Batista.
(•'.dsoii Vieira dos Passos, M
anos, dc insuficiência cardíaca,
em casa, cm Padre Miguel
(Zona Suburbana). Flumincn-
sa casado, foi sepultado on-
tem no Cemitério de São
Irancisco Xavier, no Caju
(Zona Portuária).

Vargas, romântico

Estados
Miguel Króis, 46 anos, dc trau- dente automobilístico quarta-
matismo craniano, no I lospi- rcira, quando foj ,r3nsport.,do1.U .Espanhol, em Salvador.
Vereador (PDC) em primei- *'m cslado de coma Para ° nov
ra legislatura, sofreum um aci- pitai onde ontem faleceu.

Exterior Ar„.vo
Pedro Vargas, 85 anos. cm ca-
sa.no elegante bairro de Lo-
mas de C apullcpcc. na Cidade
do México, dc um câncer no
estômago, na manhã dc on-
tem. Cantor a que os mexica-
nos chamavam £7 knor conti-
nental. completara no ano
naiwdo 60 anos dc carreira.
data que comemorou com
grande alegria, como disse cm
entrevista a Rádio Mexicana,
ontem, seu filho Alcjandro
Vargas Nascido na cidade?i-
nha de San Miguel Allendc
123Ô quilômetros a oeste da
Cidade do México), estado dc
üuanamato. a 29 dc abril de
|904, Pedro Vargas, que iria se
tornar uma das maiores figu-
ras da musica popular do
mundo de fala espanhola, era
o segundo dos 13 filhos do
casal muito pobre Josc Cruz
Vargas e Rita Martha de Var-
gas Aos 13 anos Pedro se mu-
dou para a Cidade do México,
rÁira estudar no Colégio La
Sallc. Os padres salcsianos o
incentivaram a estudar piano c
canto c entusiasmados com
sua voz o recomendaram para
o Conscrvatóno Nacional dc
Mii.ira. A 22 de janeiro dc
1928, portanto com 23 anos,
estreou profissionalmente de-
scnipenhando o papel de Tu-
riddu na onera Cawtkria Rui-
tirana, dc Pietro Mascagm Os
Amantes da canção romântica
até hoje se perguntam como a
votÍ aveludada dc Pedro Var-
cas pôde enfrentar um dos
papéis que exigem \or mais
estentorea na ópera tradtcio-
nal italiana. Fntre o publico
presente naquela notte estava
sua futura mulher. Teresa
tampais, visa ate hoje. assim
como os quatro filhos c sete
iicros do casal. Mas pouco
depois aceitou o convite do
compositor Miguel Lerdo de
lejada para uma excursão aos
Fstados Unidos com sua or-
uueslra típica ganhando 10
dólares por dia A partir daí
passou-se para a música popu-
lar. Seu mestre de canto. Ale-
jandro Cucv3s. conhecido co-
mo o "marquês de Cucvas",
rompeu com ele. dt/endo que
0'México perdia um grande
cantor de ópera. Fm pouco
(empo Pedro Vargas se tornou
famoso como cantor popular e
setí primeiro sucesso foi a can-
cão Flor de liz. que lhe deu
oportunidade de desenvolver o
que mais tarde seria sua gran-
de virtude: o domínio da meia
vor. Por essa mesma época
(1929), conheceu Agustin la-
ra, o bruxo da cançjo mexica-
na,-num concurso radiofônico
dí vozes. Lara se entusiasmou
COffl a voz de Pedro Vargas c
começou a dar suas músicas
para o jovem cantor gravar,
loi assim que nasceram gran-
des e até hoje inesquecíveis su-
cessos como Granada, Valeu-
ria, Mnjer, Solamcnte una vez e
outros. Com o sucesso, passou
a gravar também vários outros
compositores mexicanos fa-
mosos, como Armando Man-
zanero, Maria Grever e ou-
tros. Em 1936 fez sua primeira
grande excursão latino-amcri-
cana. "A música Mujcr", diria
Pedro Vargas sem modéstia,"tornou-me o homem mais
prôpular do Brasil." Mais tar-
de, na Argentina, homenageou
ó~fS8vo do pais com uma com-
posição de sua própria autoria
atamada Portcnita. Em 1978,
numa entrevista, diria que, no
Jia-em que estreou essa música
iWTádio, em Buenos Aires, a
emissora foi invadida e ele car-
(cj$do nos ombros pelas ruas
da cidade. E completaria, tam-
bem sem qualquer modéstia:
"Hoje, Portcnita é como um
hino para os argentinos, esse
povo maravilhoso." Se exuge-

rou no caso dc 1'orlfftiti. ao
chama-la de hino, não sena
exagero nenhum di*cr que sua
canção So> puro mexicano na
verdade se transformou numa
espécie dc segundo hino do
pais. tamanha sua populanda-
dc Sua voz passou por toda
a história da fonograíta, desde
o velho disco de 78 rotações
alé o moderno compacto dc
laser. Pedro Vargas cantou
quase sempre cm espanhol,
mesmo por ocasião dc suas lo-
tadissimas apresentações nos
Estados Unidos, onde se apre-
sentou ate no Madison Square
Gardcn, o grande ginásio de
Nova Iorque Ale quando can-
tava músicas estrangeiras pre-
feria a versão espanhola, como
fez com 0 singular tema brasi-
leiro Carinhoso, um choro dc
Pixmguinha no qual João de
Barro botou letra Ultima-
mente Pedro Vargas andou
cantando em duo com figuras
populares na Amenca latina
como o venezuelano José Luis
Rodrígucz, o espanhol Júlio
Iglcsiai ou o brasileiro Rober-
10 Carlos, que o homenageou
na ultima temporada que fez
no México Cedro Vargas gos-
lava de dizer que entre as
grandes emoções dc sua carret-
ra estava o fato dc ler cantado
duas vezes na Casa Branca,
para os presidentes Franklin
Rooseveli e Harry "Iruman
Nunca cantou junto com
Frank Sinatra, mas dele foi
amigo pessoal (Sinatra cosiu-
mas a dizer que Pedro Vargas
parecia não respirar quando
cantava) Entre os americanos,
cantou com Sammv Davís Ju-
mor, amigo dele e de Sinatra
Nas suas excursões européias,
que passaram a lazer parte dc
seu roteiro a partir de 1957.
fazia sucesso especialmente na
Espanha, França e Itália. Na
Espanha, recebeu do rei João
Carlos a Comenda de Isabel a
Católica. Também fez vários
filmes, alguns dos quais com a
consagrada atriz argentina Li-
bertad Lainarquc, uma das
pessoas que telefonaram on-
tem para dar os pêsames, con-
tou o filho mais velho do can-
tor. Pedro também. Erank
Sinatra c Júlio Iglesias foram
outros que ligaram, disse o fi-
lho Pedro. Em 1983, aos 79
anos, participou do festival
da Canção de Vina dei Mar.
no Chile, quando ganhou o
principal troféu, a Gaivota de
Prata. Na apresentação cm
que foi mais aplaudido, quis
agradecer ao publico c gritou"Viva Pinochetl", 0 que desa-
tou uma polêmica política no
seu pais, que não tem relações
com o Chile. Isso não impediu
que o então presidente Miguel
de Ia Madri participasse da
homenagem aos seus 60 anos
de carreira, ano passado. Afi-
nal. moreno, gorduchinho, de
traços bem mexicanos, Pedro
Vargas era de certa forma o
próprio México.
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•ibrv.it alegou que estava sendo preso como bandido <• exigiu svr fotografado
V

Dono d<> escola exige
algemas porá prestar
depoimento à polícia

HR \M1 IA Não satisfeito cm ter servido de esto-
pim para o locaute das escolas particulares do Distrito
Federal deflagrado na sexta- feira I V com duração dc
uma semana . o empresário Josc Pio de Abreu, dono
do Colégio Minas Gerais, resolveu, ontem, estrelar uma
comedia pastelão Abreu havia sido prest» no dia 11
deste mês por cobrar mensalidades acima da labeia
fixada pelo Conselho de Educação do Distrito federai,
0 que provocou o protestai de seus colegas Onlem.
convidado a presiat esaJarcvimcriins na Superintcndên-
cia dc Policia Federal a respeito de novas denuncias dc
majoração de preços. Abreu resolveu fingir-se dc preso,
c provocou uma situação no mínimo inusitada

"Eu fui preso em flagrante, como um bandido |.
como bandido, exigi ser algemado", explicou o empresa-
rio que. contrariando suas próprias palavras, permane-
cia na sala de espera da sur*rintcnucr»ci». longe do
xadrez e dc qualquer policial 

"FJc foi apenas con-
vidado a prestar csciatrcimentm, mas disse que só vinha
algemado tanto insistiu que os agentes fizeram a vc»n-
tade ddc", explicava o porta-voz da Superintendência
da Policia federai. ( tini» VcnuUv lembrando que
Abreu tez tamhctn questão dc posai pata fologralias
algemado, cm frente ao seu colégio

O presidente d© Sindicato J<»v Estabelecimentos Pu-
ticularcs de Ensino do Distrito Federal. Jaime Marimv
Zvcitcr. afastou qualquer possibilidade dc um novo
locaute cm solidariedade a Abreu "Sc ele Uwvc vido
preso, nos parariamos dc nino Mas. se não foi, lazer o
qucT", disse \pos o depoimento, Abreu foi para c-asa
Fie foi chamado a depor para esclarecer por que cobra-
va mensalidades acima do permitido por lei

Agentes do DPF fazem
ato cívico para pedir
reajuste dos salários

Cerca dc 200 agentes da Policia federa! participaram
ontem ale um ato cívico no prédio da Supctintcndcncia
do DPI em São Paulo, Centro da cidade, contra a
nio-votaçâo pelo ( OTgrc»o Nacional do projeto quereestrutura a carreira de delegado c reajusta o*, venetmen-
tos da categoria

Durante a manifestação, os agentes fcdcr.ii>. cantaram
o Hino Nacional c hastearam a bandeira do Brasil O ptc-
sidcnte do Sindicato dos Fundonãrk» c Sefsidi>rcs Púbtt-
cos Civis do Departamento dc Poluía Federal iSmdpoíf).
Francisco Calorv Gansto, discursou pira os colegas, pro-
testando contra as coridicõe*. ale trabalho dm agentes I k
disse que mais dc ?0*>i da categoria ganham NC/S I 500

Em Belo Horizonte, .i grrsc p>r reajuste salarial inicia-
da na ultima sexta-feira pelos funcionariín da Policia
Civ il mineira poderá receber hoje a adesão dos quase 2 mil
servidores lotados n.is delegacias e rejuitiçaV*, via Sc-
cretaria dc Segurança Publica do estado, sediadas nesta
capital

Detetives, escrivães, peritos c legislas dus delegacias
mineiras examinarão cm assembléia sua inclusão ou não
na greve, que segundo o Sindicato dos Policiais do listado
dc Minas Gerais, já ve estende por 37 das 38 delegacias re-
gionais c lem a adesão dc 6 mil dos cerca dc 8 mil
servidores da policia mineira.

Delegado vê ligação~ s

entre os seqüestros
de Rebeca e Rafaela

SALVADOR O casal Moacir dc Sousa e I aizir
Pereira dc Sousa, acusado de ter seqüestrado cm agosto a
menina Rafaela Ga/ire. em Belo Horizonte, está sob
suspeita da policia como responsável pela autoria tntelec-
tual do seqüestro dc Rchcea Candeias dc Sousa. 8 anos,
libertada na madrugada do ultimo vibado. depois dc 33
dias de cativeiro.

O diretor do Centro Especial de Investigações Crimí-
naisjCcict, delegado João Laranjeiras, reselou ontem esvi
pista que esta sendo seguida lamo pela Policia Ctsil da
Bahia quanto pela Policia federai, baseando-se cm fotiv
grafias fornecida» p»r haimens do Grupo Anti-Sequcstro
(GAS), dc São Pauto, que participaram das investigações
no caso de RcK\a

A idcntifrcaçii» dc Laizir Sousa foi feita com Kise cm
um retrato falado produzido a p.irísr dc dcpi>imcnto ale
unta testemunha que sju quando os dois carros utilizados
no rapto dc Rchcea. mi município de Caiu (a 78 quilo-
metros ala captai) saiam da cidade, com os seqüestrado-
res jj sem capuzes A testemunha garante segundo La-
ramcirav. que havia uma mulher cnirc cks Entretanto, de
acordo com outros padiciais federais e estaduais que
acompanharam o caso, ná<> se tem nenhum indicio dc que
tenha havido participação dc alguma mulher no se-
qufstrode Rchãa

Ontem, foi apresentado a imprensa o es-prcsidiário
Ademir Pereira de Araújo que está pre*-» por ter tentado,
através de 12 telefonemas dados dc um tercísw publico da
cidade de ( amaçari. extorquir S( A MIO mil tia família dc
Rebeca Ademir foi amigo de infância do pai de Rcrscea.
Jcnsen Sousa, e irabaJboü na Empresa de 1 ranspa.ittes Ca-
tucnsc. de propriedade do pit t!e cnaçào de Jcnsen. o
emprtrsario Antônio Pena Ademir ja cumpriu nosc anos
ifc prisão cm Pernambuco pa>r assalto c honwcidio

Cl T acusa presidente
de sindicato mineiro
(\e desvio i\e dinheiro

III lo HORIZON ti A Central t nicadaTslraba-
lhadores (Ct 11 acusou ontem o presidente dó Sindicato
doi Mineiros dc Sosa lima, Aníônia» Marques I erreira.o
Toninho. dc trr desviado NCzS Wíj nitl durante os três
ananaJa sua primeira gestão a frente do sindicato, que tem
na sua baic »n 8 mil empregada* da Mineração Morro
Velho, a maior piiidutora dc ouro inslustria! dú pais
Toninhas, que ocupam tom 50 undtcaüstas a sctfc dai
sindicato, para evitar que a (Tt a temasac. anteontem.
acusa o presidente da CIT-MG, Carlos ( alazjns. ate ter
scqucstravto o livro de atas c documentiM contábeis do
sindicato c deu queixa à polícia.

Tonmho alega que o seqüestro dos docutnentos o
impede de pagar os salários dos 50 funcionários do sãndt-
cato, que c filiado a CUT. c as contas que n.io param de
chegar Uma delas, no valm de NOS 48.00, comprova,
segundo ronínho. que diretores do sindicato ligados a
direção estadual da (tf c a Convergência Socialista •
Ronaldo I a ria Silva. (llisetra Jorge SoUM c lhas Rodri-
gues dc Jesus. malversaram recurvn da entid.iatc durante
o período de 4(1 dias cm que esteve afastado exa-
lamente para que íi>ssc feita a auditoria sobre a sua
gestão ( que a divida <e icfcrc ao aluguel ã Ouro Vídeo
Locadora dc aiito fitas ile videocassete, algumas pornasgta-
ficas, como Meninas oV priigrama c \ ultima americana
»iri;tm

t
M.V

MARIA JOSÉ MONTEIRO
DE BARROS

ADVOGADA
(1 ANO DE SAUDADE)

(Minho (ilha. oonde quoi cjue ou ostoia vocô
osta soiopro ptusorsto na minha muroona u
no corocAo eternamente} A família convida
parentes o amigos para o Missa, dia 3 do
novembro, as u 1 b h, na lytojo Nosso Sta
dot, Homens Ftua da AHândiiq.i &a

CEI. R/l INF.

CARLOS ALBERTO BENITES
DE CARVALHO LIMA

(MISSA DE 30-DIA)

tA 

FAMÍLIA sensibiliza 11 agiadsce as rf.vniiistaçôaís
d** ptisat e carinho >w <?bjdas o convida para a Missa
do 30" dia qoe fará celebra! no dia 01 /l 1 /89. quar-
ta-leíra as 11 00 hrs, na Icjrojo Santa Cruz dos

Militares (Hua 1" de Março com Ouvidor)

Julgamento — Será julgado hoje. em Cuiabá. Nagíb'
Almeida, acusado de ler contratado e fornecido armas aos pis-
[oleiros que, em 25 dc julho de 1985, assassinaram o padreitaliano Ezeclnelle Ramin, com mais de 50 tiros, na Fazenda
Catuva, município de Aripuanü, a 1.190 quilômetros dc Cuiabá,

padre pertencia á paróquia do município de Caçoai (RO)J
próximo a fronteira do Maio Grosso, e foi morto logo depois du
ler participado de uma reunião com posseiros da fazenda Catu-
va, Ele estava acompanhado do presidente do Sindicato dos

rabalhadores Rurais de Caçoai. Adilío dc Souza, que foi ferido.
Trama — o deputado Geraldo Reis Fleming (PMÒB-AC),60 anos. denunciou uma trama de sua ex-mulher, lolanda Lima.vice-prcfcita dc Rio Branco e ex-governadora do Acre. par.iliquidar sua candidatura ao governo do estado no próximo uno,lolanda havia dito que Leila Valentiiia Ferreira, 31 anos, ex-a-mante de Fleming que está movendo uma ação de indeniza-,
ção contra o parlamentar, teria sido contratada pelo cmpresajKdJosc Alberto Bardawill. suplente dc Fleming, para cnvcncná-lo c
garantir uma vaga na Câmara Fleming rebateu a denun-
Cia e sugeriu que lolanda gaste mais tempo cuidando dc seus
lllhos
Ex-guerrilheiro — Anule Magasi, ex-guerrilheiro sul-a-Incano fugitivo do regime de Pretória que chegou a Ba»hia. no ano passado, escondido num navio c recebeu asilo
político do governo brasileiro, foi preso em flagrante quandoroubava o toca-fitas dc um carro estacionado na Baixa doMataiu. em Salvador. Perseguido pelo governo racista de Preto-
na. Magasi conseguiu asilo político em julho do ano passado,
quando o deputado Ulysses Guimarães era o presidente da!Republica em exercício

JOSÉ PAULO DE CASTRO LIMA
(MISSA DE 7» DIA)

tA 

família agradece as manifestações de
pesar recebidas a convida par<i a Missa do
7» Dto <i ser realizada 4° feira dia 01/11 /
89 às 18.30 hs. no Igreja Souto Monica a

rua Jo5'..' Linhares Leblon

JOSÉ PAULO
DE CASTRO LIMA

(MISSA DE 7" DIA)

tBemvinda 
Tosta de Sá, filhos,

genros, noras e netos convi
dam para a Missa de 7o Dia de

seu querido genro, cunhado o tio,
a ser realizada dia 01/11/89 às
18 30h na Igreja de Sta Monica á
Rua José Linhares l eblon.

ALMIRA DE QUEIROZ
BOTELHO

(FALECIMENTO)

J, ALMIRA MARIA DE QUEIROZ BOTELHO ••

(demais 
familiares i ki pan • • • • to !•

S . i udotadii m,ii.i -r. •• , i • ¦ ¦ .i;! irri
;.-• '¦  lOr, piifd ¦• ; tnou to HOJE

! | 31/10/ B9. ás ! I 00 l!(i!a5 -i ; ¦ (óroirt i ún
lapt.tkí Re<i! Gt i'XiO/0 n° 2 potíi o Crmitor ' ¦

JORNALISTA

JORGE MILTON
MOREIRA NUNES

(MISSA DF. 7" DIA)

t 

Filhos convidam parentes e amigos
para a Missa de 7o Dia em memória de
seu Pai, a se realizar no dia 01/11 ;'89.
às 18 30 horas, na Paróquia de Nossa

Senhora do Rosário, à Rua General Ri-
beiro da Costa n° 164 ~— LEMF

PROF° HILTON CARLOS
DE ARAÚJO

t 

Lúcia e Heitor Araújo. Davina, Mana
Antonia e Vera Margarida; Regina e
Heho Arauto, agradecem as manifes-
tações de carinho recebidas por oca-

stão do falecimento cio querido MILTON.
e convidam para a missa cie 7' dia a sei
celebrada dia 1 ° de novembro, 4a feira, as
19 hs. na Igreja N S. do Rosário, na Rua
Gen Ribeiro da Costa 164, Leme.

MARIA FRANCISCA SIMÕES MERCÊ
(NENEN)

MISSA DE 6 (SEIS) MESES

Cèiflos Schmitt Merco, sou esposo, o dooiais fa-
miliaros, renovando os agradecimentos pelas mani-
fostaccV->s do pesar o carinho recebidas por ocasião,
do desaparecimento da inesquecível NENEN, con
vidam para a missa quo seta celebrada no próximo
dia Io de novembro, quarta feira, as 10 30 hs. na
Iqreia de N S de Conceição e Boa Morte, situada a
Rua do Rosãno esquina da Rua Micjuol Couto

¦Sâ
HERCILIA DE

LACERDA ASSEF
JOSÉ MARIO ASSEF. MARCO AURÉLIO. ÁUREA. MÁRIO
JORGE, ROSANE, GENROS, NORAS o NETOS agradecem a
todos a solidariedade e o carinho manifest<idos por ocasião do
falecimento de sua querida HERCILIA Convidam para o CUL-
TO a se realizai HOJE as 18 00 hrs . na IGREJA MESSIÂNICA

MUNDIAL DIFUSÀO IPANEMA, à Rua Barão de Jaguaripe — n° 35 t
HUMBERTO GERARDO
MORETZSOHN BRANDI

(MISSA DE 7° DIA)
ISMÊNIA LOURA BRANDI • FAMlLIA. aflredocom sensibilizados as manilostaçòos do
posair o carinho rocobidas por ocasiio do (alocimonto do nosso quando HUMBERTO e
convidam parontos e amigos para a Missa do 7" Dia quo taráo celebrar no dia 03/11/89.
sexta-feira, as 12 00 his. na Igreia Nossa Senhora do Carmo, a Rua I" do Março. s/nu —
Centro

Avisos
Religiosos
eFúnebres

Hocubemos seu anuncio na Av
Brasil, 500 Do domingo a 6a atô
20 OOh. aos sábados o tonados
ato 17 OOh Tol 585-4350 —
685-4326 — 585-4356 ou no ho-
rárto comercial nas lojas de

CLA88IFICAD08
Para outrua InformuçOos,

consulte o seu

JORNAL DO BRASIL

J.A, de Mattos Pimenta
A BI RJ - Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro,
convida parentes e amigos para a missa em co
memoraçào do centenário de seu nascimento a
ser realizada ás 18 30 hs do dia 01 de novem
bro na Igreja de S Josó. na Lagoa

MARIA AUXILIADORA BURGER
(MISSA DE 30» DIA)

tDarcy 

Jr laura. Mareio Cristina Marcelo
l eonaido e Fduardo seus filhos, nora, qenro e
neto comunicam a ruali/oçao da Missa de 30"
dia na lgn?|a S3o Francisco do Paula, quarta-
feira 01 '11/89 ás 18h30 na Praça f uvaldo

l órli s/n" Barra da Hjuca

ANNA BASSECHES
a Jack, Vera, Alfredo, Bina, Joan

XjK e netos comunicam seu faleci-v mento, saindo o Féretro, às 9
horas, hoje, 31.10.89, da Rua Barão
de Iguatemi, 306, para o Cemitério^
Velho da Vila Rosali. A família pede;
para não mandar flores.
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Obituário
Rio de Janeiro

Vxlti» Machado da Silveira, 85
anos, de artcriosclcrose, em
casa, em Copacabana (Zona
Sul), fluminense, solteira, foi
sepultada ontem no Cemité-
rio de Sào João Batista, cm
Botafogo (Zona Sul).
Calda ferreira da Silva Infante
Vieira, 90 anos, dc infarto
agudo no miocárdio, no lios-
pitai Pró-Cardiaco, em Bota-
logo (Zona Sul). Fluminense,
casada, morava em Copacaba-
ha (Zona Sul) c foi sepultada
ontem no Sào João üatista.
linha sete filhos.
Maria da Gloria de Paula Pe-
reira. 77 anos, de insuficiência
cardíaca, cm casa, em Copaca-
bana. Fluminense, dcsquitada,
foi sepultada ontem no Sào
João Batista.
4q$e Augusto Serrâo. 74 anos,
de infarto agudo no miocár-
dio, em casa, na Tijuca (Zona
Norte). Fluminense, solteiro,
foi sepultado ontem no Sào
João Batista.
ÍMSiJn Vieira dos Passos, 64
anos, de insuficiência cardíaca,
enreasa. cm Padre Miguel

(Zona Suburbana). Fluminen-
se, casado, foi sepultado on-
tem no Cemitério dc Sào
Francisco Xavier, no Caju
(Zona Portuária).

Ana/ilda Marinho Serafim, 58
anos, dc insuficiência cardíaca,
no Hospital do Andarai (Zona
Norte). Fluminense, casada,
morava na Tijuca e foi scpul-
tada ontem no Caju.
I rimulia de Almeida Sousa, 80
anos, de Infarto agudo no mio-
cárdio. cm casa. em Jacarepa-
gtia (Zona Suburbana). I liimi-
nense, viúva, foi sepultada
ontem no Caju. linha três
filhos.
Joaquim Vieira Teotonio, 69
anos. de infarto agudo no mio-
cárdio, cm casa, em Copa-
cabana. Fluminense, desqui-
lado, foi sepultado ontem no
Caju. Tinha dois filhos.
Pedro Antônio Murais, 84
anos, dc insuficiência cardíaca,
em casa, na Tijuca. Paulista,
casado, foi sepultado ontem
no Caju. Tinha uma filha.

Estados
Miguel I róis, 46 anos, de trau- dente automobilístico quarta-
matismo craniano, no llospi-
tnUFspanhol, em Salvador.
Vereador (PDC) em primei-
r.t legislatura, sofreum um aci-

Extc
.lacques I i.in -.i 65 anos, físico.
diTrctor do Observatório Na-
cional. Ontem á noite cm Pa-
ris, de acidente cardiovascular.
DeAquiiado. deixa tres filhas,
fundador c pesquisador do
(..estro Brasileiro de Pesquisas
I isicas Tem leses publicadas
em revistas especializadas no
Brasil c no exterior. Criou gru-
pos de pesquisa em vários pai-
ses. O corpo scra transladado
pira o Rio.
Pedro Vargas. 85 anos, cm ca-
sa.no elegante bairro dc Lo-
mas dc Capultepec. na Cidade
do México, dc um câncer no
estômago, na manha de on-
tem. Cantor a que os mcxica-
nóséhamavam El temor ronti-
ncntal. completara no ano
pásiiido 60 anos dc carreira.
data que comemorou com
gfíifjlde alegria, como disse cm
entrevista a Rádio Mexicana,
oqj4çm, seu filho Alcjandro
Vargas. Nascido na cidade/i-
nha dc San Miguel Allendc
(230 quilômetros a oeste da
Cidade do México), estado dc
(iuanajuato, a 2U dc abril de
1W. Pedro Vargas, que iria se
tornar uma das maiores figu-
rás da música popular do
mundo dc fala espanhola, era
o segundo dos 13 filhos do
casal muito pobre José Cru/
Vargas c Rita Martha dc Var-
gas. Aos 13 anos Pedro se mu-
dpqpara a Cidade do México,
para estudar no Colégio La
Salle Os padres salesianos o
incentivaram a estudar piano e
canto c entusiasmados com
sti»'Vo? o recomendaram para
o Conservatório Nacional de
Musica. A 22 dc janeiro dc
1(528, portanto com 23 anos.
estreou profissionalmente dc-
scrtlpenhando o papel de Tu-
nddu na ópera ÇavaUeria Rus-
ticana.de Pictro Mascagni. Os
amantes da canção romântica
até hoje se perguntam como a
vozaveludada dc Pedro Var-
gas pôde enfrentar um dos
papéis que exigem vo/ mais
estentórea na opera tradicio-
mil1 italiana. Entre o público
presente naquela noite estasa
sua' futura mulher. Teresa
Campos, viva ate hoje, assim
como os quatro filhos e sete
nefOs do casal. Mas pouco
depois aceitou o convite do
comjVositor Miguel Lerdo dc
Tejada para uma excursão aos
Estados Unidos com sua or-
que*tra tipica ganhando 10
dólares por dia. A partir dai
passou-se para a música popu-
Lir." Seu mestre de canto. Ale-
jandro Cucvas, conhecido co-
mo"'o "marquês de Cuevas",
lompeu com ele. di/endo que
o' "México 

perdia um grande
cantor de ópera. Em pouco
tempo Pedro Vargas se tornou
famoso como cantor popular e
scu.primeiro sucesso foi a can-
ção Flor de li/, que lhe deu
i iportunidade dc desenvolver o
queimais tarde seria sua gran-
de. virtude: o domínio da meia
voe. Por essa mesma época
(1929), conheceu Aguslin La-
ra,- o bruxo da canção mexica-
n;i, num concuiso radiofônico
devo/es. Lara se entusiasmou
cqjj} a voz de Pedro Vargas c
começou a dar suas músicas
para o jovem cantor gravar.
Foi assim que nasceram gran-des é até hoje inesquecíveis su-
cessos como Granada, Valen-
cia, Mujcr. Solamente una vez e
outros, Com o sucesso, passou
a -gravar também vários outros
compositores mexicanos fa-
mUsbs, como Armando Man-
zunero, Maria Grever c ou-
trnsrEm 1936 fez sua primeira
grande excursão latino-ameri-
cana, "A música Mujer", diria
l_G> Vargas sem modéstia,'ip^nou-me o homem mais
popular do Brasil." Mais tar-
deaQa Argentina, homenageou
oipovo do país com uma com-
posição de sua própria autoria
chamada Portefiita. Em 1978,
n fjTO entrevista, diria que, no
díãrm que estreou essa música
no rádio, em Buenos Aires, a

feira, quando foi transportado
cm estado de coma pira O hos-
pitai onde ontem faleceu.

rior
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I ar gas, romântico

emissora foi invadida c ele car-
regado nos ombros pelas ruas
da cidade E completaria, iam-
bem sem qualquer modéstia:
"Hoje, Portcniu c como um
hino para os argentinos, esse
povo maravilhoso " Sc exage-
rou no caso de Porteniu. ao
chamá-la dc hino. não seria
exagero nenhum di/er que sua
canção So> puro mrxicino na
verdade se transformou numa
espécie dc segundo hino do
pais, tamanha sua populanda-
de Sua vo/ passou por toda
a historia da fonografia. desde
o velho disco dc 78 rotações
até o modemo compacto dc
laser. Pedro Vargas cantou
quase sempre em espanhol,
mesmo por ocasião de suas lo-
tadissimas apresentações nos
Estados União*, onde se apre-
sentou até no Madtson Sqturc
Garden, o grande ginásio dc
Nova Iorque. Até quando can-
tava músicas estrangeiras ptc-
feria a versão espanhola, como
fez com o singular tema brasi-
leiro Carinhoso, um choro de
Pixinguinha no qual João de
Barro botou letra. Ultima-
mente Pedro Vargas andou
cantando cm duo com figuras
pipuiarrs na América Latina
como o venezuelano Josc Luis
Rodrígue/, o espanhol Júlio
Iglesias ou 0 brasileiro Rober-
to Carlos, que o homenageou
na ultima temporada que fez
no México Pedro Vargas gos-
tava de di/cr que entre as
grandes emoções de sua earrei-
ra eslava o fato de ter cantado
duas vezes na Casa Branca,
para os presidentes Franklin
Roosevelt e Harrv Truman
Nunca cantou junto com
Frank Sinatra, mas dele foi
amigo pesso.il (Sinatra coslu-
mava di/cr que Pedro Vargas
parecia náo respirar quando
cantava) Entre os americanos,
cantou com Sammy Davis Ju-
nior, amigo dele e de Sinatra.
Nas suas excursões européias,
que passaram a fa/er parte de
seu roteiro a partir de 1957,
fa/ia sucesso especialmente na
Espanha, França e Itália. Na
Espanha, recebeu do rei João
Carlos a Comenda de Isabel a
Católica. Também fez vários
filmes, alguns dos quais com a
consagrada atri/ argentina Li-
bertad Lamaique, uma das
pessoas que telefonaram on-
tem para dar os pêsames, con-
tou 0 filho mais velho do can-
tor, Pedro também. Frank
Sinatra e Julio Iglesias foram
outros que ligaram, disse o fi-
lho Pedro. Em 1983, aos 79
anos, participou do Festival
da Canção de Viria dei Mar,
no Chile, quando ganhou o
principal troféu, a Gaivota de
Prata. Na apresentação em
que foi mais aplaudido, quis
agradecer ao público e gritou"Viva Pinochet!", o que desa-
tou uma polêmica politica no
seu país, que nâo tem relações
com o Chile. Isso não impediu
que o então presidente Miguel
de Ia Madri participasse da
homenagem aos seus 60 anos
de carreira, ano passado. Ali-
nal, moreno, gorduchinho, de
traços bem mexicanos, Pedro
Vargas era de certa forma o
próprio México.
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Abreu alegou que estava sendo preso como bandido r exigiu ser fotografado

KC_ÍÉ

Dono de escola exige
algemas para prestar
depoimento à polícia

HK \sl l l \ Não satisfeito em ter servido de esto-
pim para o locaute das escolas particulares do Distrito
Federal - deflagrado na sevta- feira 13. com duração dc
uma semana —, o empresário Josc Pio de Abreu, dono
do Colégio Minas Gerais, resolveu, ontem, estrelar uma
comédia pastelão Abreu havia sido previ no dia II
deste mès por cobrar mensalidades acima da tabela
fixada pelo Conselho de Educação do Distrito Federal.
o que provocou o protesto dc seus colegas Ontem,
convidado a prestar esclarecimentos na Supcrintcndcn-
cia dc Polícia Federal a respeito dc nos as denuncias dc
majoração dc preços, Abreu resolveu ítfifiHÍ de preso,
c provocou uma situação no mínimo inusitada.

"Eu fui preso cm flagrante, como um bandido E.
como bandido, exigi ser algemado", explicou o empresa-
rio que. contranartdo suas próprias palavras, permane-
cia na sala de espera da superintendência, longe do
xadrez c dc qualquer policial 

"I íe foi apenas con-
vídâdo a prestar esclarecimentos, mas disse que só vinha
algemado Tanto insistiu que os agentes fi/crani a von-
tade dele". explicava o porla-vo/ da Superintendência
da Policia Federal. CIovis Vcnuto, lembrando que
Abreu fez lambem questão dc pisar para fotografias
algemado, cm frente ao seu colégio

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Par-
titulares dt Ensino d» Distrito Federal, Jaime Martins
Zvciter. afastou qualquer pnsibihdadc dc um novo
locaute cm solidariedade a \btcu "Sc ele tivesse sido
preso. nc<s parariamos de novo Mas. se não foi, fa/er o
que7", disse. Após o dep'imenso, Ahrcu foi para casa
I'.le foi chamado a depor pira escurecer not que cobra-
va mensalidades acima do permitido por lei

Agentes do D PF fazem
ato cívico para pedir
reajuste dos salários

( cisa de 200 agentes da Poluía federal participaram
ontem de um ato cívico no ptedio da Superintendência
do DPI cm São Paulo, Centro da ndaile, contra a
nào-votaçáo pelo Congresso Nacional do projeto que
reestrutura a carreira dc dckgado e reajusta os setKimcn-
los da categoria

Durante a manifestação, os agentes federais cantaram
o Hino Nacional c hastearam a bandeira do Brasil O pie-
sidcnic do Sindicato dos Funcionários c Servidores Públi-
cos Civis do Departamento dc Policia Federal (Sindpolf),
Francisco Calors Garuto, discursou para os colegas, pro-
lotando contra as condições de uahiiho d<n agentes Ek
disse que mais de 70% da categoria ganham NC/S I 500

Em Belo Horizonte, a greve p>r reajuste salarial inicia-
da na ultima scvta-lciia pelos funcionários da Policia
Civil mmeiu poderá receber hoje a adesão dos quase 2 mil
servidores lotados nas delegacias e repartições da Se-
cteiana dc Segurança Publica do cs\ado. sediadas nesta
capital

IX'ictives, escrivães, peritos c legislas d.is delegacias
mineiras examinarão cm assembléia sua inclusão ou nào
na greve. que. segundo o Sindicato dos Policiais do Estado
dc Minas Gerais, ja se estende por 37 das 38 delegacias rc-
gionais e tem a adesão dc 6 mil dos cerca dc 8 mil
servidores da policia mineira

Delegado ve ligação
entre os seqüestros
de Rebeca e Rafada

SALVADOR 0 v.isal Moacir dc Sousa e I ai/ir
Pereira dc Sousa, acusado de ter seqüestrado em agosto a
menina Rafada Ga/irc, cm Belo Hori/ontc. está sob
suspeita da policia como responsável pela autoria intelec-
tual do seqüestro de Rebeca Candeias dc Sousa. 8 anos,
libertada na madrugada do ultimo sábado, depois dc 33
diasdccalisciio

O diretor do Centro Especial dc Investigações Crimi-
nais (Ceie), delegado João I aranieiras. revelou ontem essa
pista que esta sendo seguida tanto pela Policia Civil da
Bahia quanto pela Policia Federai, bascando-sc cm foto-
grafias fornecidas pir homens do Grupo Anti-Scqúcstro
(GAS), de São Paulo, que participiram das insestigações
nocavi de Rebeca

A identificação dc Lar/ir Sousa foi feita com base em
um rcitato falado produ/tdo a partir dc depoimento de
uma testemunha que viu quando os dois cairos utilizados
no rapto dc Rebeca, no município de Catu Ia "8 

quilo-
metros da capital), saiam da cidade, com sn seqüestrado-
res já sem capuzes A testemunha garante, segundo La-
ranjciras. que havia uma mulher entre eles Entretanto, de
acordo com outros policiais federais e estaduais que
acompanharam o caso, não se tem nenhum indicio dc que
tenha havido participação dc alguma mulher no se-
quatro dc Rebeca

Ontem. íoi apresentado a imprensa o cv-pioidurio
Ademir Pereira de Araújo, que coa preso pn ter tentado.
através de 12 telefonemas dados dc um telefone público da
cidade dc Camaçart. extorquir NC/S 300 mil da família de
Rebeca Ademir foi amigo de infância do pai de Rcbeva,
Jensen Sousa, e trabalhou na Empresa de íransportcsCa-
tuense, de propriedade do pai de cnaçáO dc Jensen. o
empresário Antônio Pena Ademir ja cumpriu nove anos
de prisão cm I"ernambuco r»r assalto c homicídio

(11 T acusa presidente
de sindicato mineiro
de desvio de dinheiro

BI l.OHORI/oMI \ Central Ümca dos Traba-
Ihadorcs (CCI) acusou ontem o preMdcntc do Sindicato
dos Mineiros dc Nova lama, Antônio Marques Ferreira, o
Tontnho. de ter desviado NC/S ttUíl mil durante os três
anos da sua primeira gestão a ftente do sindicato, que tem
na sua Ktse ih x mil empregados da Mineração Morro
Velho, a maior produtora de ouro industrial do pais
Toninho, que ocupou com 50 sindicalistas a sede do
sindicato, pira evitar que a CUT a tomasse, anteontem,
jcuu o presidente da CCI-MG. Carlos Cala/ans, de ter
seqüestrado o livro de atas e documentos contábeis do
sindicato c deu queixa a policia.

Toninho alega que o seqüestro dos documentos o
imp-de dc pigar os salários dos 50 funcionaria do smdi-
cato. que c filiado a CUT. e as contas que náo piram dc
chegar Cma delas, no valor de NC/S 48,00, comprova.
segundo Toninho. que diretores do sindicato ligados a
direção estadual da CUT c a Convergência Socialista •
Ronaldo I ana Siha. Oliveira Jorge Souza e I lias Rodri-
guesde Jesus • malversaram recursos da entidade durante
o período dc 40 dias cm que esteve afastado exa-
lamente para que fosse feita a auditoria sobre a sua
gestão E que a divida se refere ao aluguel a Ouro Vídeo
Locadora de oito fitas dc videocassete, algumas pirnogra-
ficas, como Meninas dc prugrim» e V ultima americana
sirgtm

MARIA JOSÉ MONTEIRO
DE BARROS

ADVOGADA
(I ANO DE SAUDADE)

t 

(Minha (ilha. aondo qufli que ou esteja vocô
está sumpru piosonto na minha memória o
no coracío eternamontt!) A família convida
parentes o amigos pura a Missa dia 3 de
novembro, os yib h, na Igreja Nossa Sra

Msie dos Homens Rua da Alfândega 54
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CARLOS ALBERTO BENITES
DE CARVALHO LIMA

(MISSA DE 30-DIA)

tA 

FAMÍLIA •• nsibi izada agradece as manifestações
de pesai e ,r • h recebidas e convida cata a Missa

:• J0 iiaouelaiá elebrat no dia 01/11/89, quar-
ta-feira ,is 1100 t^s na Igreja Santa Cruz dos

'.' ' «res (Rua l le '•' li 0 com Ouvidor)

ALMIRA DE QUEIROZ
BOTELHO

(FALECIMENTO)

t 

ALMIRA MARIA DE QUEIROZ BOTELHO £
demais familiares participam o falecimento do
sua adorada mão, avó o sogra o convidam
parontes e amigos para o sopultamonto HOJE,

dia 31/10/89, às 11 00 horas, saindo o fèretro da
Capola Roal Grandeza n° 2 para o Cemitório São
João Batista

J.A. de Mattos Pimenta ;
A BI RJ — Bolsa de Imóveis do Rio do Janeiro,
convida parentes o amigos para a missa em co-
memoracão do centenário do seu nascimento a
ser realizada às 1830 hs do dia 01 de novem-(
bio na Igreja de S. José. na Lagoa

JOSÉ PAULO DE CASTRO LIMA
(MISSA DE 7° DIA)

tA 

família agradece as manifestações de
pesar recebidas e convida para a Missa de
7o Dia a ser realizada 4" feira dia 01/11/
89 às 18.30 hs. na Igreja Santa Mômca à

rua José Linhares — Leblon

JORNALISTA

JORGE MILTON
MOREIRA NUNES

(MISSA DF 7" DIA)
JL» Filhos convidam parontes e amigos

Ipara 
a Missa do 7° Dia em memória de

sou Pai. a se realizar no dia 01/1 1/89.
às 1 8 30 horas, na Paróquia de Nossa

Senhora do Rosário, a Rua General Ri-
: •• ro da Cosia - rv 164 - LEME.

PROF°HILTON CARLOS
DE ARAÚJO

JU Lúcia e Hetior Araújo. Davína, Maria
I Àntonia e Vera Margarida; Regina e

Heliò Araújo, agradecem as manifes-
laçôes de carinho recebidas por oca-

sião do falecimento do querido liiLTON,
o convidam para a missa de 7 ¦ dia a ser
celebrada dia Io de novembro. 4a feira, às
19 hs. na Igreja N S. do Rosário, na Rua,
Gen Ribeiro da Costa 164 Leme

MARIA FRANGISCA SIMÕES MERCÊ
(NENEN)

MISSA DE 6 (SEIS) MESES

Carlos Schmitt Merco, seu esposo, e demais fa-
miliares. renovando os agradecimentos pelas mani-
(estações de pesar e carinho recebidas por ocasião.'
do desaparecimento da inesquecível NENEN con
vidan para a missa que será celebrada no próximo
dia 1° de novembro quarta fe»ra. as 10 30 hs na
Igreja de N. S do Conceição e Boa Morte, situada a
Rua cio Rosário esquina da Rua Miguel Couto

t
HUMBERTO GERARDO
MORETZSOHN BRANDI

(MISSA DE 7" DIA)

ISMÊNIA LOURA BRANDI e FAMlLIA açjradoconi sonsibilizados as manilosiaçôtis do
posar o carinho recobidas por ocasião do lalocimunlo do no»so quondo HUMBERTO o
convidam parontes o amigos para a Missa do 7' Dia quo faraó celebrar no dia 03/11 /89.
'..i,t,i (.,n,i ,ls 12 00 hrs. na Igreja Nossa Sonhorado Carmo, â Rua 1" do Março, s/n" —
Contro

HERCILIA DE
LACERDA ASSEF

JOSÉ MARIO ASSEF, MARCO AURÉLIO. ÁUREA, MARIO
JORGE, ROSANE, GENROS, NORAS e NETOS agradecem a
todos a solidariedade e o carinho manifestados poi ocasião do
falecimento de sua querida HERCILIA Convidam para o CUL-
TO a se realiAn HOJE, às 18 00 hrs . na IGREJA MESSIÂNICA

MUNDIAL DIFUSÃO IPANEMA, à Rua Barão de Jaguaripe — n° 35

TOK

Avlios Religioso*
• Fúnebres

Rocobernos sou anuncio na Av
Brasil. SOO De domingo a 6' ato
20 OOh, aos sábados e feriados
até 17.OOh Tel 585-43M) —
685-4326 — 666-4356 ou no ho
rano comercial nas loias do

CLA8SIFICADO8
JORNAL DO BRASIL

MARIA AUXILIADORA BÜRGER
(MISSA DE 30* DIA)

tDarcy 

Jr . Lauta. Mareia Cristina, Marcelo.
Leonardo e Eduardo seus filhos, nora. genro e
neto. comunicam a realização da Missa de 30°
dia. na Igreja São Francisco de Paula, quarta-
feira. 01/1 1/89. às 18h30, na Praça Euvaldo

Lódi—s/nn - Barra da Tijuca

JOSÉ PAULO
DE CASTRO LIMA

(MISSA DE 7" DIA)

tBemvinda 
Tosta do Sá. filhos,-

genros, noras e netos convi-
dam para a Missa de 7o Dia de

seu querido genro, cunhado e tio."
a ser realizada dia 01/11/89 às
18:30h na Igreja de Sta. Mômca à
Rua José Linhares - Leblon.

JORGE MOISY FRANCA
(Falecimento)

4-Sua ESPOSA. FILHOS,
I NORAS e NETOS com

pesar comunicam o seu
falecimento e participam
que o sepultamento será
realizado HOJE, às 12
horas, saindo o féretro da
Capela Real Grandeza n°
4 para o Cemitério São
João Batista.

JORGE MOISY FRANÇA

t 

Maria José S. Monte França. Jorge, Sr' e filha. Miguel, Srd
e filhos. João. Maria de Lourdes, Mònica e família cum-.,
prem o doloroso dever de comunicar o falecimento do seu
esposo, pai sogro e avô e convidam parentes e amigos para
o sepultamento às 12.OOh de hoje. saindo o fóretro da

Capela São João Batista.

ANNA BASSECHES
a Jack, Vera, Alfredo, Bina, Joan

)Q( e netos comunicam seu faleci-
v mento, saindo o Féretro, às 9

horas, hoje, 31.10.89, da Rua Barão
de Iguatemi, 306, para o Cemitério
Velho da Vila Rosali. A família pede.:
para não mandar flores.
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Nahas é preso em São Paulo a sete quadras de casa
JL Rrunn V/ninn— ia/71/nfl -"- Síln Pnuln—7.-1(7,1 FnitO!í.l

Informe Econômico

O 
dia, ontem, foi de Naji Nahas e seus
captores. A operação armada foi rcgis-

trada no mercado financeiro paulista com
estranho e surpreendente desinteresse. A ca-
da operador ou executivo do mercado de
capitais a quem se perguntava a opinião
sobre a prisão do megainvestidor, ouvia-se,
invariavelmente, uma resposta: "Foi preso, e
dai?" Eles estavam muito mais preocupados
com o futuro do mercado de opções de ações,
justamente aquele que levou o preso de on-
tem à condição ilegal.

Não se ouviram palavras de compreen-
sào e nem de defesa, a nào ser dos seus
advogado1: contratados e de um parente de
sua mulher. Nada mais. Só o silêncio.

Longe
O presidente da Bolsa de Valores de Sào

Paulo, Eduardo da Rocha Azevedo, acompa-
nhando a tranqüilidade do mercado, viajou, com
destino ignorado. Dizem que só volta na próxima
semana, após o fenadão.

Preocupação
Antes das noticias sobre a prisão de Naji

Nahas, havia um outro tipo dc preocupação, entre
empresários que se dizem bem informados: a crise
em Brasília. As noticias sobre o confronto entre o" presidente da Republica. José Sarney. e o ministro

t da Fazenda, Mailson da Nóbrega, criaram muita
tensão, quase desespero.

Amato
Já o presidente da Ftcsp, Mário Amato, ga-

rante que Mailson está mais seguro que nunca.
Amato disse ter conversado com o ministro pela
manhã, afastando qualquer risco de sua queda.

Investimentos
Sem ligar para o clima dc boatos c para a

conjuntura, a rede Carrefour dc super e hípcrmcr-
cados continua seus' planos de expansão. Agora.
v.n investir de USS 12 milhões a USS 15 milhões
em uma nova loja, esta cm Minas Gerais, na
estrada BR-050, cm Uberlândia, caminho de Ubc-
raba. A inauguração esta longe, segundo semestre
de 1990, mas aponta para um futuro de esperan-
ça.

Em alta
Se os boatos as-

sustam alguns e nào in-
timidam outros, a atual
conjuntura está fa/en-
do prosperar dctcrmi-
nados mercados. Ê o
caso. por exemplo, das
consultorias. Gustavo
Guerra Lemos, diretor
da Boucinhas & Cam-
pos Consultorias, prevê

um crescimento médio
anual dc 20% para as
consultorias. Isso tam-
bem em função d.is ne-
cessidades do novo go-
verno. que vai fa/er
uma "limpe/a no ar-
mano" c necessitar,
para lanto, de profis-
sionais competentes e
independentes.

Associação
A Elckeiroz do Nordeste está assocíando-sc á

Union Carbide do Brasil, para a produção de
oxo-alcoóis, no Pólo de Camaçari, na Bahia A
Elekeiroz é uma empresa do Grupo Ituusa

Carteira assinada
Cerca de 9.500 trabalhadores foram empre-

gados pela indústria paulista nas três primeiras
semanas de outubro. O numero c estimado pelos
técnicos da Fiespquc registraram, no período, um
crescimento de 0.46° o no nivel dc emprego da
industria em relação a setembro. Só na terceira
semana de outubro perto de 1.800 carteiras de
trabalho foram assinadas. Um aumento de 0.119%
comparado com a semana anterior. Apesar de
tudo, caminhamos.

Soviética
O embaixador da

União Soviética, Leo-
nid Ku/mm, represen-
tando o presidente
Mikhail Gorbachev,
recebeu, ontem, no Sa-
lào Negrínho do Pasto-
reio, do Palácio Pirati-
ni, o prêmio Lição do
Ano, concedido pela
Associação dos Jovens
Lmpresários do Rio
Grande do Sul. Kuz-
min também conversou
com o governador Pe-
dro Simon (PMDB) e o

Outro recorde
Agora que se falou em recordes de tempo sem

acidentes no trabalho, o troféu está sendo requisi-
tado por outra empresa. A White Martins garante
que sua unidade da Avenida Brasil completou 14
milhões de horas, homens trabalhadas sem aciden-
tes. Muito mais que as 2.501 milhões anunciadas
pela Goodyear de São Paulo. Deve haver outros
recordes.

José Antônio Rodrigues (interino)

secretario especial para
assuntos internacio-
nais, Paulo inches.

O prêmio outorga-
do pelos jovens empre-
sários — na maioria li-
berais amantes da
liberdade de mercado
- é um reflexo das
mudanças implementa-
das pela era Gorba-
chev. Nunca os capita-
listas viram com tão
bons — e ávidos
olhos a União Sovié-
tica.

O BANCO COM
1 i'Á II1 1^cm^

BMC. PATROCINADOR OFICIAL
DA 20? BIENAL DE SÃO PAULO

BMC Quem faz um banco com arte
há 50 anos, só pode estar ao lado
do maior evento artístico do pais.

SÂO PAULO o CURITIBA—Ocsnccu-
lador Naji Nahas foi preso ontem às I3h30 no
apartamento 51, alugado em nome de José
Augusto MacDowelI de Castro, na Rua do
Consolação, 3,(>25. no bairro Jardim América,
em São Paulo. Fina equipe ile vinte agentes
da Policia Federal, comandada pelos delega-
dos Mauro Spósito c Romeu fuma Júnior,
cercou 0 prédio desde Kh30. e capturou Nahas
às I3h30, levando-o para a Policia Marítima e
Aérea, onde ficou depondo até quase as 23
horas. Hoje será fotografado C filmado as II)
horas e será trazido ao Rio assim que o
jui/ I.V vara da Justiça Pedem) requisitar,

"Tudo bem, estou preso. Vocês foram me-
Ihor que meus seguranças", reagiu Nahas ao
ser preso no esconderijo em que eslava há
uma semana, ocupando todo o quinto andar
do luxuoso prédio de IS pavimentos, no
qual. no 15" andar mora o secretário da
Justiça Mano Sérgio Duarte Garcia. Vários
seguranças do empresário haviam sido segui-
dos e fotografados pela Policia Federal nos
últimos dias, o que reforçou a suspeita do
paradeiro quando alguns deles foram vtstus
nas proximidades do edifício. Nahas não
alendeu ao primeiro chamado da polícia
pela manhã e só ás I3h30 — quando os
policiais insistiram — decidiu se eniregar.Te-
memos ter que fa/er vistoria em cada um dos
apartamentos, o que seria uma violência"disse
0 Diretor (ieral da Policia federal, Romeu
Tuma

Antes de começar u tomada dos depoi-
mentos, Naji Nahas conversou informalmente
com o delegado Mauro Spósito, chefe do
Serviço dc Policia Marítima e Aérea de 1 ron-
teira (SPMAF). Contou que sempre esteve na
região dos Jardins, cm apartamentos difcrcn-
tes. Terminada a caçada dc cento c dois dias.
o próprio foragido des.ih.ifou aos policiais
que ja não agüentava mais se esconder da
policia. "Tirei um peso da minha cabeça", dis-
se ja na sede da delegacia. LIc disse a Spósito
que teme vir para o Rio dc Janeiro por achar
que sua vida esta em perigo.

O delegado Romeu Tuma Júnior filho
do diretor da PF, Romeu I uma disse que.
nos ultuni* inni.i dias, a equipe checou cerca
dc vinte esconderijos dc Nahas. "Fm varias
ocasiões nos perdemos ele por questão dc

Saulo se diz em
dia muito feliz

SÀO PAI l o - "Hoje c um dia muno
fcli/ para mim", disse o ministro áa Justiça,
Saulo Ramos, referindo-1* á prisão de Naji
Nahas Ao revelar que o apartamento em que
megainvestidor fora vigiado pela Policia Fe-
dcral ao longo do fim-de-semana, o ministro
antecipou que esta em curso operação seme-
lhante - "Com algumas característica* dife-
rcnies, que não posso adiantar", afirmou —
p.ira capturar o dono da Distribuidora Capi-
tánca. Flmo Calmôcs Filho, o Elminho, iam-
bem procurado desde julho passado.

Saulo Ramo* que. segundo fontes do
Ministério da Justiça cm Brasília, acompa-
nhou dc perto a operação v ujando para Sào
Paulo no sábado, nâo quis contar como estio
as msestigavòc* para prender Flmtnho. nem
quis fa/er previsões sobre quando ele p«xk-
li sa capturado Preferiu falar stbrc a prtsjo
de Nahas c disse que ela resultou dc "um
trabalho paciente, desde sábado", quando os
agentes da Policia federal iniciaram a vigilàn-
cia sobre o apartamento de propriedade dc
Josc Augusto MaeDovscll.

Advogado insiste
em liabeas-corpus

A principal aima que o advogado Nilo
Balisia tem agora para derrubar a prisão pre-
ventiva c um hahcas-sorpu» junlo ao Supremo
Tribunal Federal (STF I, com o qual pretende
resorrer da decisão lomad.t pelo Superior
lribun.il de Justiça (STJ) no ultimo dia D,

que manteve por vis solos contra dois a
competência jurídica para julgar o Caso Na-
nas no Rio Uma das formas dc invalidar a
prisão preventiva é conseguir que a compelem
cia scia de Sào Paulo Nilo aguarda ainda que
>i SI j sote o recurso do rubcas-eorpus nega-
do no final de agosto por dois votos contra
um pelo Tribunal Regional Federal No inicio
da tarde, enquanto Nahas era preso cm São
Paulo, Nilo estava reunido com o juiz da 13*
Vara Federal. Augusto üuilherme Dicfcn-
thaeler. a quem apresentou um requerimento
de prisão domiciliar.

Segundo o advogado, como a Policia
Federal do Rio nào tem priSio especial no
Rio onde Nahas deve cumprir a prisão a
Lei 5.256 garante ao reu o direito de ficar
preso em casa. desde que o juiz dê jiareeer
favorável Ainda ontem, Dicfcnthnclcr enca-
nunhou o pedido de Silo para apreciação do
Ministério Publico. Nilo reivindica para Na-
has o direito á prisão especial por já ter
anexado ao processo seu diploma de curso
superior no Centro Superior de Estudos Co-
merciais de Beirute.

Acordo — Um encontro no último do-
mingo entre o superintendente da Policia Fe-
deral. Romeu fuma, e o advogado de Nahas
cm Sào Paulo, José Carlos Dias, selou um
acordo que permitiu a prisão de Nahas. A
informação é do advogado de Nahas no Rio,
Nilo Batista: "Nós estamos trabalhando com
a idéia de ele se entregar ha de/ dias." Segun-
do ele. numa reunião que teve com Nahas no
último dia 20 dia seguinte a derrota sofrida
no STJ. que manteve válido o decreto de
prisão preventiva — os dois começaram a ar-
ticular o momento ideal para que Nahas se
apresentasse. Na última sexta-feira, 27, Nilo e
Nahas tiveram novo encontro em São Paulo,
uma reunião que durou quatro horas, onde o
lema principal era a articulação para a apre-
sentação de Nahas.

Dois dias antes, na quarta-feira, dia 25, a
fim de despachar uma petição com o juiz
Diefenthaeler, Nilo e o juiz conversaram so-
bre a possibilidade de marcar o interrogatório
o mais rápido possível, ao qual Nahas compa-
receria, Ele estava sendo julgado à revelia por
nào estar foragido na época do primeiro inter-
rogatório, no inicio dc outubro.

5.1o Pnulo — Zaca Foifbff.i
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\aliiis confessou nos policiais (delegados Tuma Júnior »• Oshiro) que já não agüentava maisfugiF''

duas horas", disse Tuma Júnior. O delegado
Yokio Oshiro, coordenador regional policial,
0 segundo homem na hierarquia do DPF em
Sào Paulo, foi avisado de madrugada que
Nahas estaria no apartamento da Consola-
çào. Nesse momento começou a ser fechado o
cerco Ouando os policiais chegaram a primei-
ra ve/ á porta do apartamento, todo o quar-
teirào da Consolação, entre as sofisticadas
Ruas listados Unidos e Oscar Freire, estava
cercado

Conversa A conversa enire Nahas
c os policiais foi cordial. Fie afirmou que
durante o período cm que foi perseguido nào
chegou a deixar o pais. mas que já estava
canudo de fugir. Atendeu prontamente a or-
dem de prisão, mas nào chegou a ser algema-
do. Ainda na presença do advogado José
Carlos Dias, pegou duas mochilas de roupas
que o acompanhavam n>>s últimos dias c se-
guiu com os policiais para a sede do SPMAI
para ser ouvido sobre a luga Nahas trajava
roupa esporte camisa bege c calça escura, c
estava mais magro e barbado, com aparência

elegante, segundo os policiais. Na sede do
SPMAF. no Centro da cidade, foi servido a
ele kibe e csfiha. mas Nahas preferiu apenas o
último.

Na última sexta-feira, o diretor geral da
PF, Romeu Tuma que se encontrava on-
tem cm Curitiba recebeu mensagem de que
os advogados do megainvestidor queriam
uma conversa, possivelmente para negociar a
prisão. A conversa, no entanto, nào che-
gou a acontecer, mas a policia já tinha
eerte/a - até pelo depoimento de pessoas da
relação dc Nanas que cie dava sinais dc
canuço.

O cerco armado pela policia que lançou
mão inclusive de um sistema chamado Duque-
Sahas. pelo qual receberam telefonemas com
informações sobre os esconderijos, mas mui-
los trotes também incluiu cavas de amigos
em várias regiões do eslado. As buscas se
intensificaram na ultima semana, quando as
informações mais concretas davam conta dc
que o especulador queria se entregar. "Fie foi
encurralado", disse o delegado Mano tiran-

Caso provocou
prejuízos em
todo o mercado
auando. 

no du V de /unho. o especu-
lador Satt Sahas não Ihwrou um

cheque de SC/S J9 milhòes. emitido pata
pagír dmdas contraídas a partir das opc-
rações FF/xro (compra e \enda de ações
com financiamento de baixo*, que proso-
Casam alta artificia! na* colações din pa-
pás), detonou um escândalo de propor,
ções tttalttai no mercado de ações. As
h<lsas despencaram, o presidente do Ban-
co Central e o presidente da HVRJ. limo
Camões e Sérgio Hanxltm, perderam seu*
cargos, chkv instituições financeiras fo-
ram liquidada* cstrajudictalmcntc l.t-
«10)0. Beta, Celton. V» Canalha e Capt-
tánca. esta ultima dinghla peh filho de
limo Camões, limo Camões Filho, o
Elminho. foragido dade o dia 20 dc
tulbo

O presidente da Bosespa, Eduardo da
Rtxha A/eveelo. foi acusado dc ter pn*-
tocada a derrubada das ações pira *e
beneficiar pessoalmente da queda do* p.t-
pet* no mercado Os pregões do Rio e
de Sào Paulo foram suspensos p>r um
dia e as operações na 1IMA.F liquidada*
compulHsnamcnte OCa*o Sahas ganhou
a* manchetes dos jornais estrangeiros logo
na primeira semana, especialmente pci.i*
proporções que o rombo a**umiu algo
cm tomo de St '/$ 200 milhões As Poli-
cia* Iniciais do Rns ede Sio Paulo abrem
inquento. No Rio. cie c indiciado p*>r
crimes contra a lei do colarinho branco e
economia p*>pular

l)c*de o dia M quando ojui/ da 13"
Vara Federal, Augusto Guilherme lhefen-
ihackr. decretou a prisão preventiva sle
Sana*, que surgem as mais dittrsas infor-
moções sobre o sen paradeiro tlcstle
Paris jtc Angra do* Ra* O dirctor-geral
da Poluía federal, Romeu fuma, pede
auida á Interpool para localizar Sahas.
que tem sua pri\io pmenttya decretada
inxiusiw na França

Polícia quer os cúmplices
SAo PAI LO— Durante mais de qu.uro

horas Nau Nahas foi ouvido ontem no Servi-
ço dc Policia Maritima c Acrca de Fronteira
(SPMAF) para dar detalhes sobre o roteiro
que percorreu nos srjí dias em que conseguiu
driblar a policia, pulando de um esconderijo
para outro. Os policiais acham que de/crus dc
pesoas. amigas ou que com ek mantinham
relações comerciais, acobertaram a fuga Nes-
u relação estão incluídos lambem a segu-
rança pessoal do megamssctidor, cujos inte-
grantes estão sendo identificados Iodos
serão indiciados cm inquérito por favoreci-
mento pessoai e poderão ser condenados dc I
a 4 anos de detenção"Dezenas de pcvsoas estão envolvidas com
sua fuga", confirma o delegado Romeu Tuma
Júnior, acrescentando que um dos que estão
sendo investigador c José Augusto Mac Do-
wetL que trabalhou para Naji Nahas na Selcc-
ta Participações c no Banco Sogcral S A c
teria alugado o apartamento na Rua da Con-
solaçào onde houve a prisão. A policia quer

que Nahas delate também a relação de pes-
soas que o esconderam nos sanos paradeiros
que ocupou nos uliimos dias.

Nos esconderijos cm que esteve na Grande
São Paulo. Nahas nunca um sozinho c rcec-
bu lodo o apoio externo, inclusive de pessoas
que levavam a comida para ele, O delegado
Mauro Spósito nào vai ouvi-lo sobre o cscàn-
dalo das bolsas, ja que o inquérito que
motivou a decretação da prisão preventiva
tramita no Rio de Janeiro. Aqui ele ainda
deverá ser ouvido pelo delegado Jaime Pctra
Filho — que investiga o rombo na Bolsa de
Valores dc Sào Paulo — que já o indiciou
indiretamente com base na Lei sia Colarinho
Bramn e por formação de quadrilha.

A caçada ao investidor Flmo Camões Fi-
lho. o flminho, esta sendo coordenada pela
seção sia Policia federal do Rio dc Janeiro,
onde ha informações sobre seu paradeiro. As
buscas dc Nahas estavam a cargo exclusiva-
mente dos policiais paulistas.

Apartamento 51 teve até festa
Presença de Nu luis
eru comentada hú
dias por vizinhos

SAO PAULO— Parece ironia: Nagi
Nahas, que vinha sendo procurado pela
Policia Federal há 102 dias, estava es-
condido a menos de sete quarteirões de
seu próprio apartamento, no bairro dos
Jardins, na Zona Sul de Sào Paulo. As
versões sobre a chegada da policia ao edi-
ficio Palma de Mavorca, no número 3.625
da rua da Consolação, onde Nahas foi
preso às 13h30 de ontem, variam conforme
o informante.

Se sào corretas as informações de mo-
radores de prédios vi/inhos. Niigi Nahas
não passou muito mal os últimos dias. Há
menos de duas semanas uma festa no
apartamento 51 chamou a atenção de mui-
ta gente, inclusive de uma adolescente que
reside no sétimo andar do edifício vizinho,
de número 3.665. Ela preferiu nào se iden-
tilicar, mas garantiu que a festa sacudiu o
quinto andar do edifício onde Nahas foi
preso.

Na portaria do prédio ninguém quis
falar muito sobre o assunto, muito menos
di/er quem reside no apartamento 51, apa-
reniemente um casal de meia idade, sem
filhos. Segundo a lista telefônica de Sào
Paulo, o nome do proprietário e Roberto
Bove. Fie tem aluga o apartmento para
José Augusto MacDowelI há seis meses.

No inicio da tarde. 0 porteiro, iden-
tificado apenas como João, deixou es-
capar que já tinha ouvido falar, dias
atras, que Nagi Nahas estava no pré-
dio. Ao perceber que poderia se com-
prometer, Joào rapidamente corrigiu di-
zendo que quem teria dito isso foi um
antigo porteiro do edifício.

O porteiro disse que os policiais che-
garam ao edifício por volta de 8Ü.30,
Fie os acompanhou até o quinto andar
onde tocaram a campanha do aparta-
mento 51. Como ninguém atendesse, todos
desceram novamente. Nahas teria tentado
sair do prédio um pouco mais tarde, por
volta das 13h. quando foi alcançado pelos
policiais ainda na garagem.

chet, que comandou as primeiras buscas c
mantinha-se informado na sede da Policia
Federal.

Pcrsefníiç&o Um dos últimos Io;-
cais revistado pelos policiais foi uma casa cm
que Nahas teria estado em Angra dos Reis, no
Estado do Rio de Janeiro, mas nào hav.ia,
pistas. L'tiia fa/enda na região de Sorocaba,
interior de Sáo Paulo, surpreendeu os poli,
ciais pela sofisticação. Havia até circuito m-
icrno de IV. "I le tinha um grande esquema
de mobilidade, circulou muito e isso dificultou
nosso trabalho, que estava fundamentado cm
investigação. IXvenas de pessoas lhe deram
cobertura para fuga", disse Tuma Júnior.

As principais pistas sobre o último pan-
deiro dc Nahas foram fornecidas, entretanto.1
por seus próprios seguranças — uma seleta"
equipe oriunda da chamada comunidade* !dé;
informações c da Polícia Militar que foram
seguidos c fotografados nos últimos dias.
Ura deles foi visto ontem de manhã nas prqxi-
mídades do prédio, 0 que reforçou a suspeita
dc que o empresário «tana no local.

'Élminho' agora
v único foragido

SAO PAULO "Cada bala que paSVf
perto c ura susto " Assim o advogado Cristo^
vão Colombo Reis Muikr, um dos quedcfèn*'
dem o empresário Flmo Camões FilhoPo
Flminho que esta foragido desde 2!Plc
julho, com pnsào preventiva decretada pèfa
Justiça Federal do Rio de Janeiro — reagiu á
noticia sobre a prisão de Naji Nahas. Segundo
Muller, ele e o advogado Fernando Fragoso,
que cuida sia parte criminal do caso. ainda
estão tmando juridicamente pelo relaxamento
do pedido de prisão preventiva. Muller nâo
esconde a apreensão com o fato dc que £/mi»
nho passe a ser a único foragido deste ca<ò."Se ele tivesse se apresentado tudo fieariU'
mais fácil — mas essa decisão nào pode ter
dos advogados, icm que ser dele" No ap.irt.l-
menlo cm que f.lmmho residia com a cspòvi
(Ângela) e dois filhos não há ninguém.

No apartamento de Nahas onde dona
Sula e os quatro filhos continuaram residindo
enquanto ele estava foragido um copciro,
que não quis se identificar, informou que a
família havia saido de casa pela manha e que
não pretendia retornar logo.

Proprietário — <) inquilino do aparta-,
mento (que vaie cerca de l.SS 60O.0OüXaã
qua! Nagi Nahas foi preso. Josc Auguj-ro
MacDowcll leite de Castro, é ex-diretor,.do
Banco Sogcral e estava prestes a ser indiciado
no inquérito áa Policia Federa] sobre o esc.tn-
dalo das Bolsas de Valores. Junto com o
ex-presídente *\o Banco Central Flmo Ca-
méks e mais cinco dirigentes do Sogcral cm-
preslou nu final de 1983 o equivalente hojiji
NC/S 1 bilhões a duas empresas fictícias cria-
das por Nahas apenas para receber cmprçsü'-
mos de bancos. Na época, Camões era prysj:
dente do Banco Sogcral. Ames de integrar, a,
diretoria do Sogcral, MacDowelI trabaljioy,
para Nahas na Selecia Participações. No ;inci
passado, liderou um grupo de empresários
que quase assumiu o controle do (Jrupu
l VI fin
Procurador — Tão logo tomou eonhe-
cimento da priviodo investidor Naji Nahas, o
procurador geral da Republica. Aristides
Junqueira Alvarenga, fe/ um único comenta-
no: "Ate 

que enfim, a decisão judicial fljí
cumprida" Através de sua assessoria. J^n-
queira lembrou que o Ministério Público, ja
havia cumprido sua parte no tocante ao esi-,
cándalo da Bolsa de Valores do Rio. A paiti-
cipaçâo do procurador-geral da Republica co-
meçou logo na semana seguinte após. o
estouro do escândalo, quando, a seu pedido o
dirctor-geral da Policia Federal, delegado Ro-
meu Fuma, determinou á Susperiniendêncra
Regional do órgão no Rio que abrisse inqué-
rito para investigar as responsabilidades de
Naji Nahas e de outros empresários na emis-
são de cheques sem fundo na Bolsa.
Complementação — o presidente
do Banco Central. Wadico Btichi. divulgou
nota afirmando que a prisão de Nahas possi-
bihtarà a complementação da Justiça e.da
Policia federal, contribuindo para a análise
que a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) sobre a crise causada pelo empresário
nas bolsas de valores.
Caso de policia — O presidente da
Federação das Indústrias do Fstado de Sào
Paulo (Fiesp). Mário Amato. foi lacônico ao
comentar o episódio da prisão de Nahas, que
classificou como "um caso de policia" cujas
conseqüências econômicas eslão esgotadas^"-
Estardalhaço — A prisão de Nagi Na-
has foi classificada como um "estardallfáW
desnecessário" pelo presidente da Indústria de
Papel Simào. Jamil Nicoiau Aun. queé pafêii-
te da esposa do megainvestidor. Para Ajuh,
Nahas foi vitima de "mudanças de regraj no
meio do jogo" e sua prisão um exagero
da policia.
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Naji Nahas é preso em prédio no Centro de São Paulo
%J JL J- Bruno Veiga -14/3/68 ^mmlmmM. _«—m-_mm «__ . S,1o Paulo —Zaca Faltosa

Informe Econômico

O 
dia, ontem, foi de Naji Nahas e seus
captores. A operação armada foi regis-

trada no mercado financeiro paulista com
estranho e surpreendente desinteresse. A ca-
da operador ou executivo do mercado de
capitais a quem se perguntava a opinião
sobre a prisão do megainvestidor, ouvia-se.
invariavelmente, unia resposta: "Foi preso, c
dai?" Eles estavam muito mais preocupados
com o futuro do mercado de opções de ações,
justamente aquele que levou o preso de on-
tem á condição ilegal.

Não se ouviram palavras de eompreen-
jsão e nem de defesa, a não ser dos seus
advogados contratados e de um parente de
sua mulher. Nada mais. Só o silencio.

Longe
O presidente da Bolsa de Valores de São

Paulo. Eduardo da Rocha Azevedo, acompa-
nhando a tranqüilidade do mercado, viajou, com
destino ignorado. Dizem que só volta na próxima
semana, após o feriadão.

Preocupação
Antes das noticias sobre a prisão de Naji

Nahas. havia um outro tipo de preocupação, entre
empresários que se dizem bem informados: a crise
em Brasília. As noticias sobre o confronto entre o

, presidente da Republica. José Sarney, c o ministro
. da Fazenda. Mailson da Nóbrega. criaram muita

tensão, quase desespero.

; Amato
Já o presidente da Fiesp. Mário Amato, ga-

rante que Mailson está mais seguro que nunca.
Amato disse ter conversado com o ministro pela
manhã, afastando qualquer risco de sua queda.

Investimentos
Sem ligar para o clima de boatos c para a

conjuntura, a rede Carrefour de super c hipermcr-
cados continua seus planos de expansão. Agora,
vai investir de USS 12 milhões a USS 15 milhões
em uma nova loja, esta em Minas Gerais, na
estrada BR-050. cm Uberlândia, caminho de Ubc-
raba. A inauguração eslá longe, segundo semestre
de I990. mas aponta para um futuro dc esperan-

JEm alta
Se os boatos as-

sustam alguns c não in-
timidam outros, a atual
conjuntura está fa/cn-
do prosperar determi-
nados mercados. É o
caso. por exemplo, das
consultorias. Gustavo
Guerra Lemos, diretor
da Boüçinhas & Cam-
pos Consultorias, prevê

um crescimento médio
anual dc 20% para as
consultorias. Isso tam-
bém cm função das nc-
cessidades do novo go-
xerno. que vai fazer
unia "limpeza no ar-
mário" c necessitar,
para tanto, dc profis-
sionais competentes c
independentes.

Associação
A Elclcciroz do Nordeste está associando-se á

Union Carbide do Brasil, para a produção de
oxo-alcoóis. no Pólo dc Camaçan. na Bahia. A
Elckeíroz é uma empresa do Grupo Itaúsa.

Carteira assinada
Cerca de 9.500 trabalhadores foram empre-

gados pela indústria paulista nas três primeiras
semanas de outubro. O numero é estimado pelos
técnicos da Fiesp que registraram, no período, um
crescimento de 0.46% no nivel de emprego da
industria em relação a setembro. Só na terceira
semana de outubro perto de 1:800 carteiras de
trabalho foram assinadas. Um aumento de 0.09%
comparado com a semana anterior. Apesar de
tudo, caminhamos,

Soviética
O embaixador da

União Soviética. Leo-
nid Ku/min, represen-
tando o presidente
Mikhail Gorbachcv,
recebeu, ontem, no Sa-
hio Negrinho do Pasto-
reio. do Palácio Pirati-
ni, o prêmio Lição do
Ano, concedido pela
Associação dos Jovens
limpresários do Rio
Grande do Sul. Kuz-
min também conversou
com o governador Pe-
droSimon(PMDB)eo

secretário especial para
assuntos internacio-
nais. Paulo Triches.

ü prêmio outorga-
do pelos jovens empre-
sários — na maioria li-
berais amantes da
liberdade dc mercado
-- é um reflexo das
mudanças implementa-
das pela >:ra Gorba-
chev. Nunca os capita-
listas viram com tão
bons - c ávidos —
olhos a União Sovié-
tica.

José Antônio Rodrigues (interino)

: Outro recorde
Agora que se falou em recordes dc tempo sem

acidentes no trabalho, o troféu está sendo requisi-
tado por outra empresa. A White Martins garante
que sua unidade da Avenida Brasil completou 14
milhões de horas homens trabalhadas sem aciden-
tes. Muito mais que as 2.501 milhões anunciadas

pela Goodyear dc São Paulo. Deve haver outros
recordes.

O BANCO COM

SAO PAULO E CURITIBA O espe-
eulador Naji Nahas Ibi preso ontem às 13h30
no apartamento 51, alugado cm nome de José
Augusto MacDowell dê Castro, na Rua da
Consolação, 3,625, no bairro Jardim América,
em São Paulo. Uma equipe dc vinte agentes
da Policia federal, comandada pelos delega-
dos Mauro Spósito e Romeu fuma Júnior,
cercou o prédio desde Kh.iO. e capturou Nahas
ás I3h30, levaiidii-o para a Policia Marítima c
Aérea, onde ficou depondo até quase as 23
horas. Hoje será fotografado e filmado ás 10
horas e será tra/ido ao Rio assim que o
juiz IV vara da Justiça I ederal requisitar.

"Tudo bem, estou preso. Vocês foram me-
lhor que meus seguranças", reagiu Nahas ao
ser preso no esconderijo em que estava há
uma semana, ocupando todo o quinto andar
do luxuoso prédio de IX pavimentos, no
qual. no 15° andar mora o secretário da
Justiça Mario Sérgio Duarte Garcia. Vários
seguranças do empresário haviam sido segui-
dos e fotografados pela Polícia federal nos
últimos dias, o que reforçou a suspeita do
paradeiro quando alguns deles foram vistos
nas proximidades do edifício. Nahas náo
atendeu ao primeiro chamado da policia
pela manhã e só as I3h30 - quando os
policiais insistiram decidiu se entrcgar."Tc-
memos ter que fa/er vistoria cm cada um dos
apartamentos, o que seria uma violência"dissc
n Diretor Geral da Policia federal. Romeu
Tuma.

Antes de começar a tomada dos depoi-
mentos. Naji Nahas conversou informalmente
com o delegado Mauro Spósito, chefe do
Serviço dc Policia Marítima c Aérea de Fron-
teira (SPMAF). Contou que \cmprc esteve ru
região dos Jardins, cm apartamentos diferen-
tes. Terminada a caçada de cento e dois dias.
0 próprio foragido desabafou aos policiais
que ja não agüentava mais se esconder da
policia. 

"Tirei um peso da minha cabeça", dis-
se já na sede da delegacia. Lie disse a Spósito
que teme vir para o Rio de Janeiro por achar
que sua vida esta cm perigo.

O delegado Romeu Tuma Júnior - filho
do diretor da PF, Romeu I uma disse que.
nos últimos trinta dias. a equipe checou cerca

Saulo se tliz em
dia muito feliz

SÂO PAULO — "H«K c um dia muito
fch/ para mim", disse o ministro da Justiça.
Saulo Ramos, referindo-se a prisão dc Naji
Nahas Ao revelar que o apartamento cm uuc
megainvestidor fora vigiado pela Policia Pc-
dcral ao longo do fim-de-semana, o ministro
antecipou que esta cm curso operação seme-
Ihanlc —"Com algumas características dife-
rentes, que nâo posso adiantar", afirmou —

para capturar o dono da Distribuidora Capi-
tánca. Orno Calmôes filho, o Elminho, um-
bem procurado desde julho passado.

Saulo Ramos que. segundo fontes do
Ministério da Justiça cm Brasília, setuma-
nhou dc perto a operação sujando para São
Paulo no sábado, não quis contar como estão
as investigações para prender l.lmmhn. nem
quis fa/cr previsões sobre quando etc pode-
ra ser capturado Preferiu falar vibre a prisão
dc Nahas c disse que cia resullou de "um

trabalho paciente, desde sábado", quando os
agentes da Polícia federal iniciaram a vigilin-
tia sobre o apartamento de propriedade tfc
José Augusto MacDowell.

Advogado insiste
em habeas-corpus

A principal arma que O advogado Nilo
Batista tem agora para derrubar a pnsão prc-
ventiva c um habcax-vorpuv junlo ao Supremo
1 nbunul federal (Sil). com o qual pretende
recorrer da decisão tomada pelo Superior
Tribunal dc Justiça (STJ) no ultimo dia 19.
que manteve por seis votos contra dois a
competência jurídica para julgar o Caso Na-
has no Rio. Uma das formas de invalidar a
prisão preventiva é conseguir que a competen-
tia seja dc São Paulo. Nilo aguarda ainda que
o STJ vote o recurso do habeas-corpus nega-
do no final dc agosto por dois votos contra
um pelo Tribunal Regional federal. No início
da lardc. enquanto Nahas era preso cm São
Paulo, Nilo estava reunido com o jui/ da 13"
Vara federal. Augusto Guilherme Dicfcn-
thaeler. a quem apresentou um requerimento
de prisão domiciliar.

Segundo o advogado, como a Policia
federal do Rio náo tem prisão especial no
Rio — onde Nahas deve cumprir a prisão - a
Lei 5.250 garante ao réu o direito dc ficar
preso em casa. desde que o juiz dê parecer
favorável. Ainda ontem, Diclenthaeler cuca-
niinhou o pedido de Nilo para apreciação do
Ministério Público. Nilo reivindica para Na-
has o direito à prisão especial por ja ter
anexado ao processo seu diploma dc curso
superior no Centro Superior de Estudos Co-
mereiais de Beirute.

Acordo Um encontro no último do-
mingo entre o superintendente da Policia f e-
deral. Romeu Tuma. e o advogado de Nahas
cm Sâo Paulo. José Carlos Dias. selou um
acordo que permitiu a ptisão de Nahas. A
informação è do advogado de Nahas no Rio.
Nilo Batista: "Nós estamos trabalhando com
a idéia de ele se entregar há dez dias." Segun-
do ele. numa reunião que teve com Nahas no
último dia 20 dia seguinte a derrota sofrida
no STJ, que manteve válido o decreto de
prisão preventiva -- os dois começaram a ar-
ticular o momento ideal para que Nahas se
apresentasse. Na última sexta-feira. 27, Nilo e
Nahas tiveram novo encontro em São Paulo,
uma reunião que durou quatro horas, onde o
tema principal era a articulação para a apre-
sentação de Nahas.

Dois dias antes, na quarta-feira, dia 25. a
fim de despachar uma petição com o juiz
üiefenthaeler. Nilo e 0 juiz conversaram so-
bre a possibilidade de marcar o interrogatório
o mais rápido possível, ao qual Nahas cotnpa-
reeeria. Ele estava sendo julgado á revelia por
não estar foragido na época do primeiro inter-
rogatório, no inicio de outubro.

BMC. PATROCINADOR OFICIAL
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Xahãscon fossou aos policiais ( delegados Tuma Júnior e Oshiro) que já não agüentava mais fugir

de vinte esconderijos dc Nahas. "fm várias
ocasiões nós perdemos ele por questão de
duas horas", disse Tuma Júnior. O delegado
Vokio Oshiro. coordenador regional policial,
o segundo homem na hierarquia do DPf cm
Sâo Paulo, foi avisado dc madrugada que
Nahas estaria no apartamento da Consola-
ção. Nesse momento começou a ser fechado o
cerco. Quando os policiais chegaram á primei-
ra vez a porta do apartamento, todo o quar-
teirão da Consolação, entre as sofisticadas
Ruas fstados Unidos c Oscar freire, estava
cercado.

Conversa A conversa entre Nahas
c os policiais foi cordial, fie afirmou que
durante o período cm que foi perseguido náo
chegou a deixar o pais, mas que já estava
cansado de fugir Atendeu prontamente a or-
dem dc prisão, mas náo chegou a ser algema-
do. Ainda na presença do advogado José
Carlos Dias. pegou duas mochilas de roupas
que o acompanhavam nos últimos dias c se-
guiu com os policiais para a sede do SPMAF
para ser oustdo sobre a fuga. Nahas trajava
roupa esporte camisa bege c calça escura, c
estava mais magro c barbado, com aparência
elegante, segundo os policiais. Na sede do

SPMAF, no Centro da cidade, foi servido a
ele kibe c esfiha, mas Nahas preferiu apenas o
último.

Na última sexta-feira, o diretor geral da
PF, Romeu Tuma - que se encontrava on-
tem em Curitiba - recebeu mensagem dc que
os advogados do megainvestidor queriam
uma conversa, possivelmente para negociar a
prisão. A conversa, no entanto, nâo che-
gou a acontecer, mas a policia já tinha
certeza ate pelo depoimento de pessoas da
relação de Nahas que ele dava sinais dc
cansaço.

O cerco armado pela polícia — que lançou
mão inclusive de um sistema chamado Duque-
Nahas, pelo qual receberam telefonemas com
informações sobre os esconderijos, mas mui-
tos trotes também incluiu casas dc amigos
cm sanas regiões do estado. As buscas se
intensificaram na ultima semana, quando as
informações mais concretas davam conta dc
que o especulador queria se entregar, "fie foi
encurralado", disse o delegado Mano (iran-
chcl. que comandou as pnmciras buscas e
manlinha-sc informado na sede da Polícia
federal.

Perseguição Um dos últimos lo-

Caso provocou
prejuízos em
todo o mercado
aturdo, 

aodta f dc junho, o especu-
tador Va;/ Salas nào honrou um

-que dc SOS .?V milhões, emitido ru™
p.tgar dnhiis eonr/aitüí a ru/fir das o/v-
rações fX/en> (awipra e tendi dc jv»vv
am financiamento de tuncin. que proso-
raiam alta artificial rm cotações dm rw-
pmK detonou um escândalo de propsr-
çt'<es meditas no mercado de ações U
Mw despencaram, o presidente do Ban-
co Central c o presidente da BVRJ. limo
Canh'<cs c Sérgio Hanxlkn. perderam seus
cairos, cinco instituições linancnras fo-
ram liquidadas cxtrajudicialmaitc la-
mino. Beta. Cclton. Ser Canalho c Capi-
(anca, esta ultima dirigida pch tilho dc
limo Camões, limo Camões Filho, o
Elminho, foragido desde o dia 20 dc
julho

O presidente da llotcsrci. Eduardo da
Rosha A/etvdo. foi acusado dc ter pro-
tocado a demittada das ações pira *e
tx-ncfhiar pcsHsalmcntc da qunla J.w pa-
pets no mercada Os pregões do Rio e
dc São Paulo foram >u*/vrjM>v p<r um
dia e as operações na BM.il liquidadas
compulsonamcntc. O Caso Sahas ganhou
as marxhctcs dos jornais estrangeiros logo
na primeira semana, especialmente pchs
proporções que o rombo assumiu - algo
cm tomo dc SC/S 200 milhões. As Poli-
cias Federais do Rio c dc São Paulo abrem
inquérito, So Rio. cie c indKtado /vr
crimes contra a kt do colarinho branco e
oemomia popular.

Desde o dia M quando o juir da 13'
Vara Federal. Augusto 'Jiitlhcmie Dicfcn-
thackr. «Jrvrrfou a prisão prctcntna de
Sahas. que surgem as mais ditersas infor-
inações sobre o seu paradeiro desde
Pans ale Angra dos Reis O dirctor-gcral
da Policia federal, Romeu fuma. pede
ajuda à Intcrpool para kxahrar Sahas.
que tem sua phsà\> prctcniita decretada
inclusitcna f rança

cais revistado pelos policiais foi uma casa cm
que Nahas teria estado em Angra dos Reis, no
listado do Rio de Janeiro, mas não havia
pistas, Uma fazenda na região de Sorocaba,-
interior de São Paulo, surpreendeu os po|j-
ciais pela sofisticação. Havia até circuito in-
terno de TV. "He tinha um grande esquema,
de mobilidade, circulou muito e isso dificultou
nosso trabalho, que estava fundamentado em
investigação. Dezenas de pessoas lhe deram
cobertura para fuga", disse I uma Júnior.

As pnneipais pistas sobre o último pajr,a,-
deíro de Nahas foram fornecidas, entretanto,
por seus próprios seguranças — uma seleta,
equipe oriunda da chamada comunidade de
informações c da Policia Militar que foram
seguidos c fotografados nos últimos dias.
Um deles foi visto ontem dc manhã nas proxi-
rnidades do prédio, o que reforçou a suspeita"
de que o empresário estaria no local. O segu-
rança, contudo, fugiu ao ser notado. A per-
manéncia ou a remoção dc Nahas depende
agora do juiz Augusto Guilherme Diefenthae-
ler, da 13* Vara da Justiça federal do Rio,-
que decretou a prisão preventiva e ontem fòl
avisado pela PF através dc telex.

e Elminho' agora
é único foragido

SAO PAULO — "Cada bala que passa
perto e um susto." Assim o advogado Cristo-
vão Colombo Reis Mullcr. um dos que defen-u
dem o cmprcsáno Elmo Camões Filho, o
Elminho — que está foragido dede 21 de.
julho, com pnsão preventiva decretada pela..
Justiça federal do Rio de Janeiro — reagiu 4.
notícia sobre a prisão de Naji Nahas. Segunda.
Mullcr. ele e o advogado femando fragoso,
que cuida da parte cnminal do caso, ainda-
estão lutando juridicamente pelo relaxamento
do pedido de pnsão preventiva. Mullcr nâo
esconde a apreensão com o fato de que ElniU
nha passe a ser o único foragido deste caso.
"Sc ele tivesse se apresentado tudo ficaria
mais fácil — mas essa decisão não pode ser
dos advogados, tem que ser dele". No aparta;,
mento em que Eimuiho residia com a esposa
(Ângela) c dois filhos nâo há ninguém.

No apartamento dc Nahas — onde dona-
Sula c os quatro filhos continuaram residindo
enquanto ele estava foragido — um copcíro.
que não quis se identificar, informou que a
família havia saído dc casa pela manhã c que-
não pretendia retornar logo.

Polícia tpier os cúmplices
SAO PAI I O — Durante rnaiv de quatro

horas Naji Nahas foi ouvido ontem no Servi-
ço de Policia Marítima c Aérea dc fronteira
(SPMAF) para dar detalhes sobre o roteiro
que percorreu nos 98 diav cm que conseguiu
driblar a policia, pulando de um esconderijo
para outro Os policiais acham que dc/enas dc
pesoas, amigas ou que com ele mantinham
relações comerciais, acobertaram a fuga Ncs-
sa retação estão incluídos lambem a segu-
rança pessoal do mcgainvseodor. cujos mtc-
grantev estão sendo identificados. Todos
serão indiciados cm inquérito por favoreci-
mento pessoal c poderão ser condenados dc I
a 4 anov dc detenção."Dc/enas dc pessoas estão envolvidas com
sua fuga", confirma o delegado Romeu Tuma
Júnior, acrescentando que um dos que estão
sendo investigador é Josc Augusto MacDo-
wcll. que traKilhou para Naji Nahas na Sela-
Ia Participações c no Banco Sogcral S/A e
teria alugado o apartamento na Rua da Con-
solaçáo onde houve a prisão. A policia quer

Apartamento 51 teve até festa

MrlC Quem faz um banco com arte
há 50 anos, só pode estar ao lado
do maior evento artístico do país.

Presença de Nahas
era comentada há
dias por vizinhos

SAO PAULO — Parece ironia: Nagi
Nahas, que vinha sendo procurado pela
Policia federal há 102 dias. estava es-
condido a menos de sete quarteirões de
seu próprio apartamento, no bairro dos
Jardins, na Zona Sul de Sáo Paulo. As
versões sobre a chegada da policia ao edi-
ficio Palma dc Mayorca, no número 3.625
da rua da Consolação, onde Nahas foi
preso ás 13h30 de ontem, variam conforme
0 informante.

Se sâo corretas as informações de mo-
radores de prédios vizinhos, Nagi Nahas
não passou muito mal os últimos dias. llá
menos de duas semanas uma festa no
apartamento 51 chamou a atenção de mui-
ta gente, inclusive de uma adolescente que
reside no sétimo andar do edifício vizinho,
de número 3.665. Ela preferiu não se iden-
tificar. mas garantiu que a festa sacudiu o
quinto andar do edifício onde Nahas foi
preso.

Na portaria do prédio ninguém quis
falar muito sobre o assunto, muito menos
di/cr quem reside no apartamento 51 apa-
rentemente um casal dc meia idade, sem
filhos. Segundo a lista telefônica de São
Paulo, o nome do proprietário c Roberto
Bove. Ele tem aluga o apartmento para
José Augusto MacDowell há seis meses.

No inicio da tarde, o porteiro, iden-
tificado apenas como João, deixou es-
capar que já tinha ouvido falar, dias
atrás, que Nagi Nahas estava no pré-
dio. Ao perceber que poderia se com-

prometer. João rapidamente corrigiu di-
zendo que quem teria dito isso foi um
antigo porteiro do edifício.

O porteiro disse que os policiais che-
garam ao edifício por volta de 8h30
Ele os acompanhou até o quinto andar
onde tocaram a campanha do aparta-
mento 51. Como ninguém atendesse, todos
desceram novamente. Nahas teria tentado
sair do prédio um pouco mais tarde, por
volta das 13h, quando foi alcançado pelos
policiais ainda na garagem.

COBRANÇA MERIDIONAL
A MAIS RÁPIDA, EFICIENTE E SEGURA.

que Nahas delate lambem a relação de pes-
soas que o esconderam nos vários paradeiros
que ocupou nos últimos dias.

Nos esconderijos em que esteve na Grande
São Paulo, Nahas nunca saiu sozinho c recc-
bta todo o apoio externo, inclusive dc pessoas
que levavam a comida para ele. O delegado
Mauro Spósito nào vai ouvi-lo sobre O escãn-
dalo das bolsas. )i que O inquérito que
motivou a decretação da prisão preventiva
tramita no Rio dc Janeiro. Aqui cie ainda
deverá ver ouvido pelo delegado Jaime Petra
Filho — que investiga o rombo na Boba dc
Valores dc São Paulo — que já o indiciou
tndirctamcnte com base na Lei do Colarinho
Branco c por formação dc quadnlha.

A caçada ao investidor f!mo Camões li-
lho. 0 Elminho, está sendo coordenada pela
seção da Policia federal do Rio dc Janeiro,
onde ha informações sobre seu paradeiro. As
buscas de Nahas estasam a cargo exclusiva-
mente dos policiais paulistas.

Proprietário — O inquilino do aparta-
mento (que vale cerca de USS 600.000) no
qual Nagi Nahas foi preso, José Augusto
MacDowell Leite dc Castro, é cx-dirctor do
Banco Sogcral c estava prestes a ser indiciado
no inquérito da Policia Federal sobre o escún-
dalo das Bolsas dc Valores. Junto com o
ex-pa-sidentc do Banco Central flmo CV1
môcs e mais cinco dirigentes do Sogcral em-
prestou no final de 1983 o equivalente hoje a
NC/S 7 bilhões a duas empresas fictícias cria-
das p,<r Nahas apenas para receber emprésti-
mos de bancos. Na época, Camões era presi-
dente do Banco Sogcral Ames dc integrar a
diretoria do Sogcral. MacDowell traKilhou
para Nahas na Seleeta Participações. No ano
passado, liderou um grupo de empresários
que quase assumiu o controle do Grupo
Dellin
Procurador — Tio logo tomou conhe"--
cimento da prisão do investidor Naji Nahas; o'
procurador—geral da Republica. Anstidcs
Junqueira Alvarenga, fez um único comenta-'
rio: "Até que enfim, a decisão judicial foi
cumprida". Através de sua ussevsona. Jtm-
queira lembrou que o Ministério Publico já
havia cumprido sua parle no tocante ao es-T
cándalo da Bolsa dc Valores do Rio. A paru-
cipação do procurador-geral da Republica co-
meçou logo na semana seguinte após o
estouro do escândalo, quando, a seu pedido o.
diretor-geral da Policia federal, delegado Ro-
meu fuma. determinou á Susperintendência
Regional do órgão no Rio que abrisse inqué-
rito para investigar as responsabilidades 'de

Naji Nahas e de outros empresários na cmis-
são de cheques sem fundo na Bolsa.
Complexnentação — O presidente
do Banco Central. Wadico Buchi, divulgou
nota afirmando que a prisão de Nahas possi>
bihtara a complcmentaçào da Justiça e da
Policia federal, contribuindo para a análrvc
que a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) sobre a crise causada pelo empresário'
nas bolsas de valores.
Caso de policia — O presidente','^
federação das Indústrias do Estado de Sâo
Paulo (fiesp). Mário Amato. foi lacônico ao.
comentar o episódio da prisão de Nahas. que
classificou como "um caso de policia" cujas
conseqüências econômicas estão esgotadas.
Estardalhaço—A prisão de Nagi Na-
has foi classificada como um •estardalhaço

desnecessário" pelo presidente da indústria de
Papel Simão. Jamil Nicolaü Aun. que é parc,r>
te da esposa do megainvestidor. Para Aun,
Nahas foi vitima de "mudanças de regras no.
meio do jogo" e sua prisão um exagero
da policia.

O BANCO MÚLTIPLO COM A FORCA DA UNIÃO
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Salário mínimo sobe 45,99% e passa a NCz$ 557,33
A inflação oficial dc outubro fechou em

37,62% c o salário mínimo dc novembro — que
será reajustado em duas parcelas de .1% acima
do IPC passará para NC/S 557,3.1, um au-
mento de 45,99%. A caderneta de poupança
ierá um crédito de 38,31% em novembro e
os trabalhadores que ganham até três salários
mínimos (NCzS 1.145.19 em novembro) terão
reajuste pelo Índice integral da inflação oficial
de outubro (37,62%). Quem ganha acima de
três salários mínimos terá um reajuste de apro-
ximadamente 31,07%, à exceção daqueles tra-
balhadores com data-base nos meses dc agosto,
fevereiro c março, que serão reajustados na base
do 51.73%. Quem entra em dissídio coleti-
vo em novembro terá reajuste pelo índice obti-
do na negociação coletiva,

O reajuste dos aluguéis que vencem cm no-
vemhro, cujos contratos foram assinados antes
da edição do Plano Verão (15 dc janeiro), terão
reajuste de 583,28%, tanto os semestrais como
os anuais. Os contratos novos, serão reajusta-
dos cm 327,61%. no caso dos semestrais, e cm
211.58%. os que lém cláusula quadrimestral

O salário mínimo teve um reajuste recorde
esse mès porque, além do Índice integral da
inflação, houve um aumento real de 3%, pago
acumuladamenle referente a dois meses. Isso

eqüivale a um ganho real de 6,089%, conforme
reza a nova legislação. Decreto assinado ontem
pelo presidente José Sarney para fixar o novo
salário mínimo estabelece ainda que a diária
mínima passa a NC/S 18,57 c a hora trabalhada
vale NC/S 2,53. Sc calculado cm dólar, o salário
minimo de novembro representa USS 110,36 no
câmbio oficial.

Preços — A inflação de novembro —
ligeiramente superior ao índice de 35,95% regis-
trado cm outubro - foi puxada pelos preços
dos alimentos, cuja variação encontrada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia c Estatística
(IBGE) chegou a 42.25%. O maior impacto
sobre o IPC coube aos calçados (que subiram
45,34%) e ás roupas femininas (alta dc
47,14%), que contribuíram com, respectiva-
mente, 1,86 c 1,65 do índice final.

Entre as de/ capitais pesquisadas, Curitiba
teve a maior variação de preços, com uma alta
de 41.13%. seguida de Porto Alegre, onde a
inflação atingiu 40,24%. Em Belo llon/onte
houve uma inflação dc 39.28% c cm Brasília
ela chegou a 38,10. Rio de Janeiro e Sào
Paulo tiveram alta dc preços de, rcspccltvamcn-
te, 37,95% e 37,52%.

Os indicadores de novembro

Poupança 38,31%

Salário mínimo NCzS 541.10%

Aluguel semestral 583,28%

Aluguel anual 583,28%

Aluguel semestral (contratos apôs fev 89) 327,61%

Aluguel quadrimestral 211,58%

BTN cheia NCzS 5.0434

Os investimentos em outubro (%)*
06,40

!_!__? B9,7t
55,74

¦8

44,84

•aaalI

41,47 ---a
r—\ 9B>91 97,92

O r»ndim«nlo linal td poder* ser calculado íio/e ultimo dia do môn

Ganho com ouro
e dólar supera
muito a inflação
Pelo 

segundo mês consivutivo. os wcr-
cãdos dc risco apresentaram as maio-

res valorizações. O grama do ouro, restando
contabilizar ainda o dia dc hoje, subiu
fil.l}"» neste mes, ficando 17% acima da
milhão dnulfada pelo IHCit:. J.i o dólar
xendido nas casas de câmbio subiu mais
ainda e a xalonzaçáo alcançou ate ontem
68,49% o investidor, pairem, dc\c tomar
muito cuidado com estes mercadin, cujos
preços oscilam com bastante ithckUdc /'a-
tt se ter uma idcia. somente agora o metal
conseguiu ultrapassar a inflação do ano.
xalonzando £.<¦»%. contra uma alta dos pre-
ços lie 75$% dc janeiro a outubro

O mercado actotuno estexc Firme tam-
bem cm outubro, lím Sào Paulo, a t\>lsa dc
valores subiu 59,7.1% c, no Rio. valorizou

55.74%. Algumas açòes isoladamente con-
seguiram mostrar uma rentabilidade ainda
maior, mas x.irias fecharam o mès com um
ganho menor do que a inflação. Como os
analistas já tinham diagnosticado no inicio
de outubro, o comportamento do mercado
dc ações foi histantc seletivo.

A alta das bobas, combinada com o
ouro c o dólar, indica que os grandes
aplkadores estão preferindo aplicar o di-
nheiro nos chamados ativos reais, apesar Ja
manutenção dos juros elevados Restando
ainda um dia para fechar o mès. o oxermeht
indica um rendimento Jc 44,S4% e. já des-
contados os impostos, uma taxa de 41.47%.
O juro real (acima da inflação! projetado
para outubro alcança os 7J%, o maior
do semestre, e no ano perde apenas para o
mès de março, quando chegou a 115%
Dois fatores estão provocando a fuga p.ira
ativos reais o medo da proximidade da
hiperinfiação c ainda de que o futuro presi-
denie c sua equipe façam alguma mudança
drástica na remuneração dos títulos Jo g<>
xemo.

Reajusto salarial am novembro'
Dale-baee uliriod* multiplique MM

novembro NCil pon HCiS:

roda» At» 1671.99 1.3762 nada

1672.00 a
Ago 11.146.60 15173 nada
Fev ________——_-___——________________
Mar acima de

11.146.60 nada 5 766.14

Jan
Mar 1672.00 ¦
Abr 11 14660 1.3107 109 57
Mal
Jun
Jul acima da
S«t ti 146.60 nada 3 57282
Out

Nov Ser* undo o índice negociado no dusldio coletivo de
cada categoria

* Para ee enquadrar naiaa tabela e neoeeatrlo primeiro pegar o
saUrio da edembra e muNpfcMo peto Indica 1,38.0, que
oo—e aponde 4 |wH-v*o matam de setembro. Polo reeuftado,
anoontre a eee aaao na tabela.

? 
Pela legislação salarial que xifora desde junho passado,
o reajuste Ji»s salários xatia dc acordo com a data-base

dc cada trabalhador c lambem conforme a faixa salarial..Os
trabalhadores que ganham acima de três e até 20 salários
mínimos foram dmdidos em ires grupos. O Grupo I fdaia-
base em junho, setembro, dezembro c março) e o Grupo II
(data-base cm julho, outubro, janeiro e abril) serão reajus-
tados pelo índice da inflação de outubro, descontado de 5%,
ques<i será reposto, respectnamente. nos meses de dezembro
ejaneiro. Os trabalhadores dessa mesma faixa salariale com
data-base em agosto, fexeretro c março (Grupo III) leráo
agora cm novembro a inflação integral de outubro, acrescida
das duas parcelas de 5% que deixaram de ser pagas nos dois
meses anteriores (Juem tem dat.i-b.isc em noxembro lambem
e do Grupv III. mas o reajuste obedecera ao índice obtido
na negociação colem a de cada categoria Quem ganha acima
dc 20 salários mimmos lambem segue o critério dc grupo, mas
scimenie a parcela do salário que vai ate 20 salános mimmos

será corrigida pelas normas cm \igor

Costa Couto diz que Mailson fica no governo
SÂO PAULO — O ministro-chcfc do Gabi-

netc Civil. Ronaldo Costa Couto, garantiu que
o presidente Josc Sarney nâo quer a demissão
do ministro da Fazenda. Mailson da Nóbrcga. c
classificou de "insanas" as especulações dc que
estaria havendo uma "fntura" do ministro pelo
governo. Segundo um importante membro do
governo, contudo, vem ganhando força dentro
do Palácio do Planalto o nome do atual minis-
tro do Desenvolvimento Industrial, Roberto
Cardoso Alves, como o substituto ideal para o
lugar do ministro da Fazenda. Mailson da No-
brega. Cardoso Alves teria o perfil desejado
para o cargo pelo governo, principalmente por
^ua habilidade cm negociar os plenos que sem
surgindo dos setores empresariais c políticos, c
,quc se confrontam diretamente com a política
antnnftacionária desenvolvida por Mailson da
.Nóbrcga.

Segundo este integrante dos primeiros esca-
lões do governo, o maior erro de Mailson da
¦Nóbrcga dentro do Ministério da I azenda foi
justamente o de trabalhai corretamente, com as
melhores intenções Ele lembrou que as pressões
pela queda dc Mailson da Nóbrcga surgiram a
¦partir do momento cm que o Ministério da
'Fazenda começou a trabalhar com afinco para
•controlar os preços dc alguns setores indus-
't riais,
i Depois de um primeiro momento de acata-
ção por parte dc segmentos industriais ao pedi-
do dc Nóbrcga para refrear os preços como
forma de controlar o perigo da hiperinflaçáo.
começaram a surgir sinais públicos dc descon-
tentamento. como ocorreu no caso da industria
automobilística. Somando-se a essa divergência

Mailson da Nóbrcga foi inflexível cm deter-
minar novo reajuste para os automóveis apenas
dentro do pra/o previsto dc um mes, que se
expira dia 16 próximo, ao contrário do que
queria a industria — surgiram pressões por
mais emissões de dinheiro para contemplar ai-
guns ministérios. É o caso. por exemplo, do
Ministério dos Transportes, que recebeu dota-

ção adicional de NC/S 2,2 bilhões através dc
acordo entre os membros da pasta, empreiteiras
e as lideranças partidárias, sem o conhecimento
da área econômica do governo.

Inicialmente restritos a setores cmprcsanai»
não articulados c a apenas alguns setores polm-
cos, além do Palácio do Planalto, o desconten-
lamento com Mailson da Nóbrcga foi acrescido
pela pressão de setores econômicos que se rebe-
Iam contra o controle dc preços de Mailson di
Nóbrcga c pela classe política cm geral, que
estão tendo dificuldades para conseguir a libe-
ração dos recursos desejados.

Dorothea nega que'fratura* foi tema
¦ Após rrumàn entrt os mirá-Jrr- ia

Fairnda. Planrjamento e Trabalho,
Dorothci Htrneck scniti dc porta-,»i
dos colegas, assegurando que o maa-
Io tratado foi mesmo a mli-çio do paprl
das câmaras setoriais como alternativa
para evitar os aumente- abwhot de prt-
ços, r nio o jx«snrl afastamento dt Maíl-
soa da Nóobrrga c Joio Batbti Abreu.
" \ nunlào nio foi sobre fntura, foi sobre
freezer", afirmou, sempre sorrindo, ea
ama referência ao encontro mantido «a
seguida com a direção da AMOciaçio Bra-
siU-ira da Industria F.k-lrocletrflnka (Abi-
n»-ci. A minisira hi questão dr lembrar
que, nio íowm os acordos obtidos atra-
ves das câmaras setoriais, a inflação ca
outuhm teria ficado em tomo de 45*., e
nio nos 17,62% divulgados ontem.
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O testemunho de uma década pelo
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Velliiiho denuncia fornecedor
Presidente da
Abinee aponta
aumentos abusivos
Brasília 

- o presidente aa av«v
aaçáo Brasileira da Indústria Elétrica

e I Ictróniva (Abinee), Paulo Vctlinho. de-
nunciou ontem ao ministro da Fazenda.
Mailson da Nóbrep. que os fornecedores dc
imumos básicos nara o setor remarcaram
seus preços entre 700*, • a 4 000* ¦ de janeiro
a outubro Com base cm uma lista com
variações de 2b insumos, o presidente da
Abinee sugeriu que o governo adote medi-
das que impeçam esses abusos, como a li-
beração das importações. contingcnciarri-cn-
lo das exportações e realização de reuniões
para que os fabricantes de insumos espio
quem a ra/áo da alta de preços.

Após ter participado dc uma reunião
com os ministros da I azenda. do Pia-
nejamento c do Trabalho — na qual foi
formalizado o acordo com a Abinee para
adoção da nos a sistemática de reajuste de
preços instituída pelo ministro Mailson da
Nóbrcga —-, Paulo Vellinho disse que um
dos insumos que mais subiram foi o filme dc
pobcülcno, com 3 996* • de janeiro a outu-
bro As embalagens de papel e papelão use-
ram uma alta dc 2.600* • no mesmo penedo,
enquanto o aço subiu 9|5% e as chapas de
aço comercializadas pelas revendedoras au-
mentaram 1.750%. "Algo está errado", dis-
se Vcllinho, apontando para a discrepância
nos preços praticada pelo intcrmediáno na
venda do aço.

Cflxa_ra — Durante o encontro com
os ministros, tambem foi definida a criação
da Câmara Nacional de Preços de Insumos
Básicos, que descra ser integrada por seis a
oito subcàmaras. onde serão tratados os
problemas do setor Paulo Vcllinho explicou
que os fabricantes de cletroclctrònicos. que
no dia pnmciro deste mès reajustaram seus
produtos pela inflação integral dc setembro,
se comprometeram a limitar seus reajustes a
partir dc agora cm 90% do IPC Psse com-
promisso, no entanto, está vinculado aos

fornecedores Se esses extrapolarem esse pa-
tamar, a Abinne comunicará ao ministro
da Fazenda a rcsisào de seus preços. O
presidente da Abinee disse ainda cjuc as
empresas do ramo sào submeter as defasa-
gens, como sem ocorrendo com outros seg-
mentos. à câmara setorial, t ncammharáo,
contudo, uma lista de produtos que tem
prioridade nessas correções ao ministro da
Fazenda,

Paulo Vcllinho também negou que esteja
liderando uma "cruzada nacional" para dc-
fcTxkr a permanência dos ministros da la-
zenda e do Planejamento no cargo. I nfati-
zou. contudo, que a presença de Mailson da
Nóbtega e João Batista de Abreu e impres-
cindisel para a estabilidade econômica no
período eleitoral Vellinho também se mani-
testou contráno a adoção dc qualquer con-
gelamento dc preços ou choque econômico,
enfatizando que a inflação esta sob contro-
le.
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Fundos de curto prazo
terão até 10% em letra
hipotecária ou poupança

BRASÍLIA — Os fundos dc curto prazo serão obngados
a aplicar uma parte — até 10% — de seu patrimônio
em cadernetas dc poupança ou letras hipotecanas das Socic-
dades dc Credito Imobiliário A medida deve ser ado-
tada nos próximos dias pelo ministro da Fazenda. Mailson da
Nóbrcga com voto a ser referendado na próxima reu-
mão do Conselho Monetário Nacional, na ultima semana de
novembro. A partir da assinatura do xoto pelo minis-
tro. os fundos deverão ter de pelo menos 15 dias para se
adaptarem á nova situação.

Atualmente, os fundos aplicam cm LFTs ILetras Finan-
ceiras do Tesouro) 50% dc seu painmônio. o que assegura
urna rentabilidade muito maior aos aplicadores do que a*
cadernetas de poupança Alem disso, os investidores podem
sacar seu dinheiro em qualquer dia. enquanto os que lèm seu
dinheiro na poupança precisam esperar 0 anivcrsáno mensal.
Com a obnptoricdadc de aplicação dc parte do patnmóniò
em poupança, o governo pretende reduzir a rentabilidade dos
fundos e interromper os vaques das cadernetas.

O ministro da Fazenda espera que essa medida, combina-
da com a mudança na tnbutaçáo dos fundos — a partir de
janeiro o Imposto de Renda sobre o rendimento nominal
passa de 2,5'i para 5*», quando o aplicador se identifica, e de
5% para 10% quando nào ha identificação — revata a fuga
dc aplicações cm poupança. A decisão de nào obngar que
uma parcela mais expressiva do patrimônio dos fundos
seja aplicada em poupança será suficiente para essa reversão,
na avaliação dos técnicos. Acima do limite de 10% do
patnmômo podena haser problemas de liquidez para as
instituições financeiras, ja que os depósitos cm fundos podem
ser sacados dianamente, enquanto as aplicações cm poupan-
ça sò podem ser resgatadas mensalmente.

Abecip — Secundo o diretor da Arca dc Mercados dc
Capital do Banco Central. Kcylcr Carvalho Rocha, hoje de\e
ser realizada uma reunião conclusiva sobre essas mudanças
com os representantes da Abecip (Associação Brasileira das
Entidades dc Credito Imobiliano e Poupança). A melhor
proposta decra ser apreciada na reunião de diretoria do BC
amanhã, quarta-feira, devendo também contar com a aprova-
ção do ministro da Fa/cnda, Mailson da Nóbrega.

Keyler Carvalho Rocha não quis adiantar detalhes sobre
os estudos que estão sendo feitos para incentivar a poupança.
Para ele a ultima hipótese a ser analisada sena a indexação do
rendimento da poupança ao over. Isso porque a elevação doí
juros das cadernetas de poupança contribuiria para agravar o
rombo do fundo de Compensação de Variações Salanais,
(FCVS), que c quem cobre a diferença, no final dos contratos
habitacionais, entre a correção do saldo devedor dos finan;
ctamentos (feito pela poupança) c a correção das prestações
(que acompanha os salános).

a

Medida provisória vai

permitir transferência
de contratos com SFH

BRASÍLIA - O presidente Sarney poderá assinar n_
próxima semana medida provisória modificando as regras
dos contratos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
para proporcionar ao mutuário o direito de transfenr a
terceiros os direitos e obrigações decorrentes do contrato,
caso haja desistência da compra. A informação é do lider do
goserno na Câmara, deputado Luiz Roberto Ponte, quê
pedirá ao presidente para fazer a medida provisória nos
termos do substitutivo de autoria do deputado Roberto
Brant, que consolidou oito projetos sobre a matéria na
Câmara. I

O rombo do SFH, segundo Ponte, é de USS 25 bilhões. A
maior causa desse déficit, segundo ele, sào os valores
muito baixos das prestações pagas ao sistema, que nào co--
brem sequer os juros embutidos. Pelo substitutivo do depu-,
tado Roberto Brant, fica assegurado ao mutuário do SFH o
direito de transferir a terceiros os direitos e obrigações previsn
tos no contrato, contando que a transferência seja feita
nas mesmas condições e encargos do contrato original. Pará
os contratos firmados até 31 de dezembro de 1979, estão
previstos 750 Valores de Referência de Financiamento. Pará
os contratos firmados entre 1° de janeiro de 1980 e 31 de
dezembro de 1984, o teto fixado é de 1.000 VRF e para os
firmados a partir dc Io de janeiro de 1985 o teto dc
1.500 VRFs.

Para os financiamentos celebrados até 28 de fevereiro de
1986, nos casos cm que o valor do contrato exceder aos
valores previstos pelo projeto, a transferência será efetivada
mediante o pagamento, pelo novo mutuário, de 50% do saldo
devedor da operação, atualizado da data do último reajuste
até a data da efetivação da transferência.
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Caixa Econômica
paga diferença
de salários

i. . BRASÍLIA A Caixa Econômica
jJF.deral (CEF) pagou ontem aos furteio-

nários a diferença entre os l)l% e os'152% do reajuste determinado pela Jus-
ttiçá, O pagamento, retroativo a setembro
Vfiutuhro. corresponde a um aumento"mensal 

de . 7,(.2"_. Já o Banco do Brasil'não creditou essa diferença e seus funcio-
nários fazem hoje greve de advertência

,d,ç 24 horas em lodo o pais O indicativo
foi aprovado ontem pela Executiva Na-

jcional dos Funcionários do banco, sendo
jShproposta levadu para votação nas as-
|sembléias realizadas ontem á noite cm¦iodos os estados. A paralisação é moli-
vada pelo não cumprimento, por pane
dorbanco, da sentença do Tribunal Supe-
|rior do Trabalho (TST), que determinou
o reajuste de 152.35% aos empregados.

A posição da diretoria do HB c a
[mesma da divulgada na última sexta-fei-
•ra. através de aota oficial. O Banco do
Brasil sò vai pagar a diferença entre os

i')|'_ de reajuste já incorporado aos sala-
nos dos seus funcionários e os 152,35"o
determinados pelo TST se o Tribunal

.Superior do Trabalho reafirmar essa sen-
,tença no julgamento do recurso impetra-
Ido pelo banco,
'"O 

julgamento do recurso pelo TST
aipda esta sem data definida, e não deve-
rá ocorrer antes de cumprido o prazo de
tramitação legal do processo, o que leva-
ra, em media. 25 dias. Para esta semana
êstà descartada qualquer possibilidade
de ser marcado o julgamento

Arroz e feijão
sobem 33% nos
últimos 15 dias
••Nos últimos 15 dias, o feijão

prelo subiu 33% e o arroz ficou
32% mais caro no atacado do Rio.
A afirmação é de Aylton Fornari.
vice-presidente da Associação dos
Supermercados do Rio de Janeiro
(Asserj). Segundo ele. a maioria dos
preços dos produtos agropecuários,
com exceção da carne bovina, vem
subindo alem da inflação eles
estão fora do acordo selado entre
governo e empresários. Mas há ca-
sos de produios que, mesmo fazen-
tio parte do acordo, estão sendo
reajustados acima do limite de
3,_,36% acertado para outubro."A
lã de aço Bombril subiu ontem
54%. Esse percentual foi aprovado
nas câmaras setoriais", diz Fpma-
XI.

Os reajustes abusivos praticados
pólo fornecedores na virada para o
mes de outubro (antes do acordo,
por conta de temores ile um novo
congelamento) acabaram refletindo
no.desempenho das vendas dos su-
permercados. Segundo Fornari,
¦elfls deverão fechar o mês 10%
abaixo do nível registrado em se-
lembro percentual generalizado
entre os diversos setores das lojas.
„,_0 diretor da Asserj revela que a
per>pectiva de atraso na safra esta
causando a elevação no preço do
feijão preto. Há 15 dias. a saca de
60 quilos era negociada, no ataca-
do. a NCzS 240.00. mas agora está
a NCzS 320.00. Com isso. o consti-
midor está pagando, no mínimo.
NCzS 7,00 pelo quilo do produto,'mas o de melhor qualidade ia beira
os" NCzS 10.00. Nas últimas duas
semanas, o preço do arroz, subiu de
NCzS 110,00 para NCzS 145.00 o
sacode"60 quilos.

Fiesp oferece 85,2% a
metalúrgicos paulistas

SÃO PAULO - A federação das
Indústrias do Estado de São Paulo
(Ficsp) formalizou sua última propôs-
ia aos metalúrgicos de São Paulo. Osas-
co c Guarulhos. A oferta, apresen-
lada na forma de uni pacote, prevê o
pagamento integral da perda salarial
acumulada desde novembro de 1988, de
22.75°. e mais IO.Ki". de aumento real
(desdobrados em 2"n de real e H% de
reajuste emergência I). Com a inflação
de outubro divulgada ontem (37,62%),
0 reajuste dos 500 mil metalúrgicos
dessas três cidades será de 85,27% so-
bre os salários de I" de outubro.

O presidente do Sindicato dos Mela-
lúrgicos de São Paulo, Luiz Antônio de
Medeiros, deixou a sala de negociações
indignado c mal parou para falar com
a imprensa. "A Fiesp rompeu as nego-
ciaçòcs (...) apresentou um pacote de
propostas (...) e exigiu que a resposta
fosse dada agora, o que è um abi urdo",
reagiu Medeiros, avisando que 

"a as-
scmblcia é que vai decidir". Os mela-
lúrgicos se reúnem hoje c podem con-
firmar a greve marcada para a próxima
terça-feira.

O coordenador das negociações pelo
Grupo 19 (que reúne os 22 sindicatos
patronais do setor metalúrgico), Do-
mício dos Santos Júnior, confirmou
que esta é a última proposta dos cm-

presários e afirmou que acabaram as
negociações.

Discussões — Na semana passa-
da, quando o (impo 19 ofereceu 8% de
aumento real aos metalúrgicos do inte-
rior -— cuja dala-basc é abril, mas que
realizaram unia negociação extra —,
Medeiros garantiu que não fecharia
acordo com apenas 8% de aumento
real. "Queremos mais", afirmou ele.
confirmando que se fosse mantido esse
percentual haveria greve dos melalúr-
gicos. O presidente do Sindicato de
São Paulo le/. também, um acordo
com o Sindicato dos Químicos da capi-
lal, que 6 da CUT, para a realização de
um movimento grevista conjunto, ca-
so as duas categorias nào fechem açor-
do com os respectivos sindicatos pa-
tronais

Os quimicos realizam hoje a última
negociação com o Grupo 10 da I icsp,
uue reúne as entidades empresariais
deste segmento econômico. Nessa rcu-
mão. os empresários devem estender
aos sindicatos de químicos ligados á
CUT o mesmo percentual oferecido
ontem aos demais sindicatos da cate-
goria — reposição integral pelo IPC
desde novembro de K8 o que da um
acumulado de I 447% sobre os salários
daquele mes mais 10.16*/. de aumento
real. O» pisos são de NCzS 1.145.00
para efetivação c de NCzS 1.052,00 pa-
ra admissão.

Ministro manda pôr 5%
de gasolina no álcool

liKASll.lA IX-pois de aguardar,
durante três meses, uma definição por
parte do Conselho Nacional do Petróleo
(CNP) sem que nada acontecesse, o mi-
nistro das Minas c Energia, Vicente fia-
lho, determinou que seja iniciada imedia-
lamente a mistura de 5°» de gasolina no
álcool combustível, Dentro de duas se-
manas, quando começar a chegar á*
bombas dos postos. 0 combustível estará
de 2% a 3% mais caro por causa da
mistura Ao Ministério do IX-scnvolvi-
mento da Industria e do Comércio. I ia-
lho vai reiterar o pedido para que sejam
suspensas as exportações de açúcar, para
que não seja prejudicado o abastccimcn-
to de álcool

Ontem mesmo, seguindo a orientação
de Fialho, o CNP transmitiu um lelex as
usinas, autorizando-as a misturar os dou
combustíveis "O CNP ate agora se mos-
trou muito preocupado com os detalhes,
enquanto estamos preocupados com a
emergência dos problemas de abasteci-
mento", disse Wcrthcr Amcchino, presi-
dente da Copcrsucar. ao criticar a lenu-
dão dos trabalhos do CNP.

Durante a reunião no Ministério tias
Minas c I nergia irvira a qual o prcsidcn-
te do CNP, general Rohcrto Franca Do-
mitigues, mandou dois representantes), a
questão dos preços dos combustíveis foi
apenas mencionada Fialho comentou
também que a Copcrsucar esta autoriza-
da a importar 14. milhões de litros de
álcool derivado de uva, enquanto o go-verno ultima detalhes para ira/er do ex-
terior cerca de 1.5 bilhão de litros de
metanol,

Na avaliação de l^martinc Navarro,
presidente da Sociedade de Produtores
de Álcool (Sopra! I, a importação de me-
tanol lum subproduto do gas natural!
tem que ser acertada imediatamente, pois
e necessário que parte dele já esteja dis-
ponivel no pais ate ao final de dezembro
Os países que estão em condições de
oferecer metanol Cio Estados Unidos,
Chile, Arábia Saudita e I'nmdad

Quanto á importação de álcool dert-
vado da uva. Anicchino explicou que,
dos 143 milhões de litros que a Copersu-
car vai adquirir na Luropa c Estados
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Unidos, ja foram fechados contraio* pa-
ra o fornecimento de 114 milhões de
litros "Não ha como escapar a importa-
cão de metanol", frisou o presidente da
l opersucar

Na próxima segunda-fetra. a partir
das 10 horas, Fialho v»->lta a se reunir
com os representantes das usinas. CNP e
Petrobrás O ministro disse que a Petrtv
bras esta nunu situava.» muita difícil,
p»us importa o barril de pctrokM a USS
IX c comercializa internamente a USS
15

l lalho nào soube explicar os motivos
que levaram ao atual desabasteumento
de álcool nos postos do Distrito Federal"Oi estoques aluais vào mais do que
suficientes para abastecer Brasília. A
mesma situação tvorre cm todo o pais.
Temos previsão de dificuldade somente
cm fevereiro de |s*Xj" Assessores do
ministro, entretanto, garaniem que a fal-
Ia de .iletsol no Distrito Federal está
sendo provocada rvlos próprios postos,
pois devera ser autorizado um novo au-
mento ainda nesta semana

ÜNIOIM
CARBIDE

Elekeiroz
Nordeste

FATO RELEVANTE

A UNION CARBIDE DO BRASIL, subsidiária da Union Carbide Corporation
e a ELEKEIROZ DO NORDESTE INDÚSTRIA QUÍMICA SA, subsidiária
da Itaúsa - Investimentos Itaú S/A, aprovaram a intenção de se associa-
rem, para a produção de oxo-álcoois, numa nova planta a ser imple-
mentada no Polo de Camaçari.

Esta nova planta irá empregar os últimos desenvolvimentos tecnológicos
da Union Carbide Chemicals and Plastics Company Inc., através do pro-
cesso oxo de baixa pressão, para produção de 80.000 t/ano de Butanóis
e 2-Etilhexanol, tanto para o mercado brasileiro, como para a exportação.

A nova unidade industrial pertencerá a ELBA-ELEKEIROZ DA BAHIA S/A,
empresa brasileira de capital nacional, na qual a ELEKEIROZ DO
NORDESTE deterá uma participação majoritária. Para este empreendi-
mento está previsto um investimento da ordem de US$ 160 milhões
e sua entrada em operação em 1992.

UNION CARBIDE DO
BRASIL LTDA.

Igarassu, 30 de outubro de 1989

ELEKEIROZ DO NORDESTE
INDÚSTRIA QUÍMICA S/A

COMPANHIA ABERTA

Desemprego em São Paulo cai-
com novos postos na

Arauíil
indústria

SAOPAUI.O Non._sdesc.cn,-
bro. móis 41 mil pessoas deixaram a
situaçflo de desemprego na região da
Cirande São Paulo. Para uma popula-
ção economicamente ativa (PEÁ) de
S milhões 2I4 mil trabalhadores, 649
mil encontravam-se sem emprego
nesse més, indicando uma taxa de
desemprego de 7,90„> do total, uma
das menores nesse mesmo més duran-
te os últimos quatro anos em que é
realizada a pesquisa mensal de em-
prego c desemprego pela Fundação
Sistema Estadual de Analise de Da-
dos (Seade) e o Departamento Inier-
sindical de Estatísticas c Estudos Só-
cio-Econômicos (I)iecsc).

A indústria paulista criou 67 mil
novos postos de trabalho durante o
més de setembro, sobretudo nos seto-
res metalúrgicos, têxtil, químico c do
vestuário. O comércio, por outro la-
do. eliminou 17 mil empregos c os
outros setores (doméstico c conMru-
ção civil, principalmente) encerraram
mais Kl mil postos de trabalho, en-
quanto o setor de serviços manteve
estável o seu número de funcionários.

Para o diretor do Seade. Márcio
Percival Alves Pinto, o elevado nú-
mero de contratações pelo setor in-
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duslnal é explicado pelo aquecimento
sazonal da economia neste período
que antecede o final de ano e lambem
pela reposição dos estoques pela in-

dústria após a euforia de consumo do
primeiro semestre do ano.

Rendimentos Em agosto, òs
rendimentos médios reais cresceratil
tanto para os assalariados, 2,1%, cò-
mo para os ocupados (assalariados
mais autônomos), 3,7%. Este cresci-
mento, entretanto, foi muito inferior
ao ocorrido no més de julho, quando
os assalariados registraram um ganho
de 11,2% e os ocupados de 6,5%..0
crescimento nos rendimentos médios
reais dos assalariados em agosto foi
puxado pelos 25% de trabalhadores
que ganham os maiores salários (cm
média NCzS 2.115.00), segmento cm
que foi registrado um aumento médio,
de 2.8%. No grupo dos 25% de assa-
lanados com os menores ganhos.-of,
trabalhadores apenas mantiveram*os
rendimentos do més de julho, nào
apresentando nenhum ganho real. .

Segundo o diretor técnico do
Dieesc, Walter Barclli, esta situação

os salários de agosto correspon-
dem. em média, a 78,4% do valorqrrr
detinham em 1985 demonstra qtiê"a retomada da economia está pena-,
lizando, mais uma vez, os salários".;
Barclli adiantou que em setembro os.
salários devem voltar a cair. segundo
números preliminares da pesquisa
realizada pela Seade e Dicese,

Golden Cross mantém o BTN fiscal
Empresa pretende
recorrer da
decisão da Justiça

AGoldcn 
(ros. Assistência Mc-

dica Internacional vai continuar
cobrando os carnes cm BTN fiscal ate
tomar conhecimento do texto da limi-
ruir concedida cm favor dos associa-
dos Na sexta feira passada, o juiz
Valdir Cavalcanti, da 26' Vara Cível
do Rio, proibiu a cobrança das men-
vilidadcs cm BTN fiscal. "Quando
recebermos a ultimação do juiz, ainda
teremos cinco dias para apresentar
nosvi dcíevi Sc os asssvtados tiverem
gjnho de causa cumpriremos a lei",
anunciou Milton Soldanc Afonso,
presidente c fundador da Golden
Cross

Ele disse, que cm agosto, dcjvis da

cnaçào do BÍN fiscal, a Golden en
siou a seus associados os carnes
acompanhados de uma carta cvpíi-
cando que os cliente teriam duas op-
çòcs de pagamento: 

"Ima c cm BTN
fiscal e a outra em BTN cheia mais
30%". conta Afonso, sustentando
que o pagamcr.io cm BTN fiscal foi
voluntário, apesar das muitas rccla-
maçoes recebidas pelos órgãos de pro-
teçáo ao consumidor.

Segundo Afonso, se o cliente pre-
fens* pagar cm BTN cheia corri-
ioda todo dia I* bastaria passar em
um dos escritórios da Goídcn para
fazer o pagamento 

"A lei do BTN
fiscal nào e clara Por isso. quando
estabelecemos o pagamento pelo bô-
nus fiscal do governo deixamos que o
cliente escolhcvsc sua melhor opção",
justifica Afonso

O presidente da Golden Cross não

poupou criticas aos hospitais com os
quais tem convênio "Nossas despesas"
hospitalares vem subindo sempre bem
acima da inflação. Em São Paulo, sus-
pendi um convênio por não ter mais
condições de pagar os seus custos"-,
assegura Afonso, dizendo que o nos-
pilai (náo quis revelar o nome) co-
brou aumentos acima dos considera-^
dos razoáveis

Para ele. os culpados pelos aurnen-.-.*
tos são os hospitais, laboratórios c to-
dos os fabricante*- de insumos para o
setor, "fenho medo de um dia nào-
conseguir repassar os custos dos hos-
pitais para os associados, pois iria'1
perder muitos dos meus 2 milhões de
clientes", reclama

Na Amil Assistência Medica Inter-
nacional, as pessoas autorizadas a da-
rem declarações sobre o assunto aos •
jornalistas nào estavam na empresa.

CONCURSO ABERTO DE ESCULTURA
MONUMENTO À LIBERDADE

S8t»rW?M

i_
WiSêrSínDe _
Ss_-__1W!^_»^ <_»<-_ j|»

COMUNICADO
A comissão julgadora do concurso público "Mònu-
mento à liberdade", lançado cm julho deste ano sob
o patrocínio do BFB - Banco Francês e Brasileiro
»S/A, concluiu sua avaliação no último dia 25. com
a decisão de não conceder nenhuma premiação.
O júri composto por Alberto Beuttenmuller, repre-
sentando a Associação Brasileira de Críticos de Arte,
Alberto Tassinari. representando a Secretaria de
Cultura do Município de São Paulo, Jacob Klinto-

witz, representando a Associação Paulista de Críticos de Arte. Nicolas
Martin. Adido Cultural da Embaixada da França no Brasil e Paulo de Mel-
Io Bastos, representando o Instituto dos Arquitetos do Brasil, chegou a es-
sa conclusão com base nos seguintes critérios:

1.) porte e expressão, em linguagem contemporânea, adequados ao tema I
da Liberdade;

r.) favorecimento do melhor uso e fruição do espaço da praça por parte
da população;-

3?) atendimento da demanda do fluxo viário e preservação adequada da i
vegetação existente.

Obrigado a acatar a soberana decisão do júri, o BFB - Banco Francês e
Brasileiro S/A se sente no dever de, publicamente, manifestar seu agrade- ;
cimento a todos os que se interessaram pelo Concurso e se aplicaram em
desenvolver uma proposta estética para o tema "Monumento à Liberdade".
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Automóvel sobe
<• ¦"$0,55% no dia

Fiesp oferece 85,2% a Desemprego em São Paulo cai.
'i\.r^u*j / u ii\J K.M.1CK ~\ 1 •

46 de novembro HietalurglCOS paulistas
r- iMasília — Os automóveis au-
.mcntam 40,55% no dia 16 de novem-
bro, conforme acordo firmado ontem

¦ entre os fabricantes de veículos, for-
necedores de peças e distribuidores,
na reunião da câmara setorial para o
segmento. O presidente da Anfavea
(Associação Nacional dos Fabricar!'
tes de Veículos Automotores), Jacy

i Mendonça, disse que o reajuste será'composto 
por 33,86% referente a

'c90% do IPC (Índice de Preços ao
¦"Consumidor) do mês dc outubro, que
¦ficou em 37,62%, mais unia parcela
para recompor a defasagem do setor,'•quedeverá ficarem 5%.

O presidente da Anfavea afirmou
,que o reajuste acertado na Câmara
4 não garante normalização do abaste-
cimento de veículos, porque as neees-
sidades das montadoras ficam acima";desse 

patamar. 
"Só rezando para sa-

,'bcr se a situação se normalizara".
•'observou Jacy Mendonça. O acerto
firmado ontem foi o "acordo 

possi-
ivel", segundo ele. e conta também
Seom a concordância dos fornecedores
^rtr-peças. O último aumento para os
automóveis aconteceu no dia 16 deste
ipês e foi correspondente a 90% do
IPC de setembro 32,36%. Em se-
lembro, o reajuste foi de 79.28%. o
que faz com que em 76 dias os carros
acumulem um reajuste dc 233,52%.

SÂO PAUt.o - A Federação das
Indústrias do listado dc São Paulo
(Fiesp) formalizou sua última propôs-
ta aos metalúrgicos de São Paulo, Osas-
CO c GuaruIliOS. A oferta, apresen-
tada na forma de um pacote, prevê o
pagamento integral da perda salarial
acumulada desde novembro de 1'zKK, de
22,75% e mais II).\(>\ de aumento real
(desdobrados cm 2% dc real e 8% dc
reajuste cmergcncial), Com a inflação
dc outubro divulgada onleni (37.62%),
o reajuste dos 500 mil metalúrgicos
dessas ires cidades scra de 85.27% so-
bre os salários dc I" de outubro

O presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos dc São Paulo, Luiz Antônio de
Medeiros, deixou a sala de negociações
indignado e mal parou para falar com
a imprensa. "A Ftcsp rompeu as nego-
ciaçÔcs (...) apresentou um pacote de
propostas (...) c exigiu que a resposta
fosse dada agora, o que c um absurdo",
reagiu Medeiros, avivando que 

"a as-
scmbleia é que vai decidir". Os meta-
lúrgicos se reúnem hoje c podem con-
firmar a greve marcada para a próxima
terça-feira.

O coordenador das negociações pelo
Grupo 19 (que reúne os 22 sindicatos
patronais do setor metalúrgico). Do-
micio dos Santos Júnior, confirmou
que esta c a última proposia dos em-

uspresanos e afirmou que acabaram
negociações.

Discussões — Na semana passa-
da. quando o (impo l'J ofereceu 8% de
aumento real aos metalúrgicos do inte-
rior — cuja data-base c abril, mas que
realizaram uma negociação extra —,
Medeiros garantiu que não fecharia
acordo com apenas 8% dc aumentei
real. "Queremos mais", afirmou cie,
confirmando que se fosse mantido esse
percentual haveria greve dos inctalúr-
gicos. O presidente do Sindicato de
Sào Paulo fez, também, um acordo
com o Sindicato dos Químicos da capi-
tal. que ê da CUT, para a realização dc
uni movimento grevista conjunto, ca-
so as duas categorias não fechem açor-
do com os respectivos sindicatos pa-
tronais.

Os químicos realizam hoje a última
negociação com o Grupo 10 da Fiesp,
que reúne as entidades empresariais
deste segmento econômico. Nessa reu-
mão, os empresários devem estender
aos sindicatos dc químicos ligados a
CUT o mesmo percentual oferecido
ontem aos demais sindicatos da cate-
gona — reposição integral pelo IPC
desde novembro dc 88 o que da um
acumulado dc I 447% sobre os salários
daquele més mais 10.16% de aumento
real. Os pisos são dc NCzS 1 145.00
para efetivação c de NCzS I 052,00 pa-
ra admissão

CEF atualiza a Ministro manda pôr 5%
folha e BB para
em 8 estados

BRASÍLIA — A Caixa Econômica'Federal (CEF) pagou ontem aos fun-
ciõnàrios a diferença entre os 91% c
os 152% do reajuste determinado pe-
Ia Justiça. O pagamento, retroativo a
setembro e outubro, corresponde a
um aumento mensal dc 37,6-% Ja o
Banco do Brasil nào creditou essa
diferença, conforme determinação da
Justiça, e seus funcionários, no Rio,
decidaram fazer uma paralisação de
um dia a partir da zero hora dc hoje.

'Segundo 
a Executiva Nacional

dos Funcionários do BB em Brasília,
tia noite de ontem também foram
confirmadas paralisações dc 24 horas
a partir dc hoje em Recife. Tercsina.
Beto Horizonte. Salvador. Sào Paulo,
Acre e Fortaleza, esta ultima por
limpo indeterminado com avaliação
do movimento a ser feita hoje no
final do dia.

Ficou acertada a realização dc
uma nova assembléia nacional dos
empregados do banco na próxima se-
gunda-feira. quando será decidida ou
rfao uma greve por tempo indetermi-
"ôado. A paralisação teria como moti-
voo não cumprimento, por parte do"banco, 

da sentença do Tribuna! Su-
penor do Trabalho (TST). que deter-
minou o reajuste dc 152,35% aos cm-
pregados.

A posição da diretoria do Banco
do Brasil c a mesma divulgada na
ultima sexta-feira, através dc nota
oficial. A direção do banco garante
que só vai pagar a diferença entre os
vl% de reajuste já incorporado aos
salários dos seus funcionários c os
152.35°o determinados pelo TST se o
tribunal reafirmar essa sentença no
julgamento do recurso impetrado pe-
lo banco.
•'• -A apreciação do recurso pelo TST
ainda está sem data definida, e nào
deverá ocorrer antes dc cumprido o
prazo de tramitação legal do proces-
SQ,,"o que levara, cm media. 25 dias

dc gasolina no álcool
HKASII.IA IVpois dc aguardar,

duranie três meses, uma definição por
parte do Conselho Nacional do Petróleo
il NP) sem que nada acontecesse, o mi-
nistio das Minas c I nergia. Vicente Fia-
lho. determinou que seja iniciada imcdia-
tatncntc a mistura dc 5*» dc gasolina no
álcool combustível Dentro de dua» se-
manas, quando começar a chegar av
bombas dos postos, o lombustivel estará
dc 2% a 3% mais taro por causa da
mistura Ao Ministério do Desenvolvi,
mento da Indústria c do Comercio. Fia-
lho vai reiterar o pedido para que sejam
suspensas av exportações de açúcar, para
que não seja prejudicado o ahastcvimcn-
to dc álcool

Ontem mc«mo, seguindo a orientação
dc Fialho, o CNP transmitiu um ickx av
usinas, autorizando-as .t misturar o» dou
combustíveis "O CNP aic agora se mos-
trou muno preivurcido com os detalhes,
enquanto estamos preocupado» com a
emergência dos problemas dc ahasicci-
mento", disse Wcrthcr Anicchino. presi-
dente da Copersuc.ir, ao criticar a Icnti-
dão dos trabalhos do (NP.

Durante a reunião no Ministério das
Minas e Lnergia (para a qual o presiden-
te do CNP. general Roberto Irança IX>-
mitigues, mandou dou representantes), a
questão dos preços dos e<»mbu*tivci» foi
apenas mencionada Fialho comentou
lambem que a Copcrsuear esta autoriza-
da a importar 143 milhões de litros dc
álcool derivado dc uva. enquanto o go-
verno ultima detalhes para trazer do cx-
tenor cerca de 1,5 bilhão dc litros dc
metanol

Na avaliação dc Lamarune Navarro,
presidente úi Sociedade de Produtores
de Álcool (Soprai), a importação dc me-
lanei (um subproduto do gas natural)
lem que ser acertada imediatamente, pois
c necessário que parle dele já esteja dis-
ponivel no pais ate ao final de dc/embro
Os paíso que estão cm condições dc
oferecer metanol são Estados Unidos,
Chile. Arábia Saudita e I nmdad.

Quanto a importação de ákool den-
vadõ da uva. Anicchino explicou que,
dos 143 milhões de litros que a Copersu-
car vai adquirir na turopa e Estado.
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Unidos, ja foram fechados contrann pa-
ra o íornccimcisio dc 114 milhões dc
litros "Nào ha como escapar a importa-
ção de metanol", fmou o prc-idenic da
Copmueai

Sa próxima segunda-feira, a partir
das 10 horas, lulho volta a se reunir
tom os reprcsentanics das usinai, CNP e
Pclrobrás. O ministro disic que a Fctro»
brâs está numa situação muito difícil,
pois importa o barril dc petróleo a l SS
18 c comercializa internamente a USS
15

I talho nào soube explicar os motivos
que levaram ao aiu.il desahastecimento
de ákool nos posto» do Distrito Federal"Os estoques atuais sâo mau do que
suficientes para abastecer Brasília. A
mesma situação ocorre cm lodo o pais
Temos previsão dc dificuldade somente
em fevereiro dc \VKl" Assessores do
ministro, entretanto, garantem que a fal-
ta de akool no Distrito I ederal está
_:ndo provocada pelos próprios posto»,
pois devera ser autorizado um novo au-
menlo ainda ncsla semana

UNION
CARBIDE

Elekeiroz
Nordeste

FATO RELEVANTE

A UNION CARBIDE DO BRASIL, subsidiária da Union Carbide Corporation
e a ELEKEIROZ DO NORDESTE INDÚSTRIA QUÍMICA S/A, subsidiária
da Itaúsa - Investimentos Itaú SA, aprovaram a intenção de se associa-
rem, para a produção de oxo-álcoois, numa nova planta a ser imple-
mentada no Polo de Camaçari.

Esta nova planta irá empregar os últimos desenvolvimentos tecnológicos
da Union Carbide Chemicals and Plastics Company Inc., através do pro-
cesso oxo de baixa pressão, para produção de 80.000 t/ano de Butanóis
e 2-Etilhexanol, tanto para o mercado brasileiro, como para a exportação.

A nova unidade industrial pertencerá a ELBA-ELEKEIROZ DA BAHIA S/A,
empresa brasileira de capital nacional, na qual a ELEKEIROZ DO
NORDESTE deterá uma participação majoritária. Para este empreendi-
mento está previsto um investimento da ordem de US$ 160 milhões
e sua entrada em operação em 1992.

Igarassu, 30 de outubro de 1989

UNION CARBIDE DO
BRASIL LTDA.

ELEKEIROZ DO NORDESTE
INDÚSTRIA QUÍMICA S/A

COMPANHIA ABERTA

com novos postos na indústria
SAO PAULO No mes dc seteni-

bro, mais 41 mil pessoas deixaram a
situação dc desemprego na região da
Grande São Paulo. Para uma popula-
çâo economicamente ativa (PLA) dc
X milhões 2I4 mil trabalhadores, 64'z
mil encontravam-se sem emprego
nesse més, indicando uma taxa dc
desemprego de 7,9% do total, uma
das menores nesse mesmo mês duran-
te os últimos quatro anos cm que 6
realizada u pesquisa mensal de em-
prego e desemprego pela Fundação
Sistema Estadual de Análise de Da-
dos (Scadc) e o Departamento Intcr-
sindical de Estatísticas e Estudos Só-
cio-Lconòmicos iDiecsc).

A indústria paulista criou 67 mil
novos postos dc trabalho durante o
mês de setembro, sobretudo nos seto-
res metalúrgicos, têxtil, quimico e do
vestuário. O comércio, por outro la-
do. eliminou 17 mil empregos e os
outros setores (doméstico c constru-
çâo civil, principalmente! encerraram
mais 10 mil postos de trabalho, en-
quanto o setor de serviços manteve
estável o seu numero dc funcionários.

Para o diretor do Scadc, Márcio
Percival Alves Pinto, o elevado nú-
mero dc contratações pelo setor m-

Arquivo
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tttm IIi salário deve cair

dustrial e explicado pelo aquecimento
vi/onal da economia neste período
que antecede o final de ano e também
pela reposição dos estoques pela in-

dústria após a euforia dc consumo do
primeiro semestre do ano.

Rendimentos ElD ag0StO,,QS
rendimentos médios reais cresceram
tanto para os assalariados, 2,1%, ctt-
mo para os ocupados (assalariados
mais autônomos), 3,7%. Este cresci-
mento, entretanto, foi muito inferior
ao ocorrido no mês de julho, quando
os assalariados registraram uni ganho
de 11.2% e os ocupados de 6,5%vO
crescimento nos rendimentos médios
reais dos assalariados em agosto foi
puxado pelos 25% de trabalhadores
que ganham os maiores salários (cm
média NC/S 2.115.00). segmento em
que foi registrado um aumento médio
de 2,8%, No grupo dos 25% de assa-
lanados com os menores ganhos. r)s
trabalhadores apenas mantiveram os
rendimentos do mês de julho, nâo
apresentando nenhum ganho real.

Segundo o diretor técnico 4o
Diccse, VValtcr Barclli, esta situaçílò

os salários dc agosto correspon-
dem. cm média, a 78.4% do valor lj__;
detinham cm 1985 demonstra ojic"a retomada da economia está pena-
li/ando. mais uma vez, os salários"'
Barclli adiantou que em setembro o.
salários devem voltar a cair, segundo
números preliminares da pesquisa^
realizada pela Scadc e Diccse,

Golden Cross mantém o BTN fiscal
Empresa pretende
recorrer dn
decisão dn Justiça

ACioldcn 
Cross Assistência Mc-

dica Internacional vai continuar
cobrando os carnes cm BTN fiscal ale
tomar conhecimento do texto da hmi-
nar concedida cm favor dos associa-
dos. Na sexta-feira passada, o juiz
Valdir Cavalcanti, da 2<V Vara Cisei
do Rio, proibiu a cobrança das men-
salidadcx cm BTN fiscal "Quando
recebermos a mtimaçào do juiz, ainda
teremos cinco dia» para apresentar
nossa defesa Sc os associados tiverem
ganho dc causa cumpriremos a lei",
anunciou Milton Soldanc Afonso,
presidente c fundador da Golden
Cross

EJe disse, que cm agosto, dcpoi» da

criação do BIN final, a Golden en-
viou a seus associados os carnes
acompanhados dc uma carta cxpli-
cindo que os cliente teriam duas op-
ções dc pagamento 

"Uma c cm BTN
fiscal c a outra cm BTN cheia mais
30%", conta Afonso, sustentando
que o pagamento cm BTN fiscal foi
voluntário, apesar das muitas rala-
maçôcs recebidas pelos órgãos dc pro-
tcçjo ao consumidor

Segundo Afonso, se o cliente pre-
ferisse pagar cm BTN cheia corri-
gula todo dia I* bastaria passar em
um dos escritórios da Golden para
fa/er o pagamento. 

"A lei do BTN
fiscal não e clara Por isso. quando
estabelecemos o pagamento pelo bõ-
nus fiscal do governo deixamos que o
cliente escolhesse sua melhor opção",
justifica Afonso

O previdente da Golden Cross não

poupou criticas aos hospitais com os
quais tem convênio. "Nossas despesas.
hospitalares vem subindo sempre bem
acima da inflação. Em Sào Paulo, sus-
pendi um convênio por nào ter mais
condições dc pagar os seus custos",
assegura Afonso, duendo que o hos~

Eital 
(nào quis revelar o nome) co-

rou aumentos acima dos considera-,
dos razoáveis.

Para ele. os culpados pelos aumen-
tos são os hospitais, laboratórios c to-"
dos os fabricantes de msumos para o
setor "Tenho medo dc um dia não
conseguir repassar os custos dos hos-
pitais para os associados, pois iria-
perder muitos dos meus 2 milhões de
clientes", reclama.

Na Amil Assistência Medica Intcr-
nacional, as pessoas aulon/jdas a da-
rem declarações sobre o assunto aos
jornalistas nào estavam na empresa.
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CONCURSO ABERTO DE ESCULTURA
MONUMENTO À LIBERDADE

COMUNICADO _sr__s!
A comissão julgadora do concurso público "Monu-
mento à liberdade", lançado em julho deste ano sob
o patrocínio do BFB - Banco Francês e Brasileiro
S/A, concluiu sua avaliação no último dia 25. com
a decisão de não conceder nenhuma premiação.
O júri composto por Alberto Beuttenmuller, repre-
sentando a Associação Brasileira de Críticos de Arte
Alberto Tassinari, representando a Secretaria de
Cultura do Município de São Paulo, Jacob Klinto-

witz, representando a Associação Paulista de Críticos de Arte, Nicolas
Martin, Adido Cultural da Embaixada da França no Brasil e Paulo de Mel-__
lo Bastos, representando o Instituto dos Arquitetos do Brasil, chegou a es-
sa conclusão com base nos seguintes critérios:

1?) porte e expressão, em linguagem contemporânea, adequados ao tema
da Liberdade;

2?) favorecimento do melhor uso e fruição do espaço da praça por parte -~
da população;-

3'.') atendimento da demanda do fluxo viário e preservação adequada da
vegetação existente.

Obrigado a acatar a soberana decisão do júri, o BFB - Banco Francês e
Brasileiro S/A se sente no dever de, publicamente, manifestar seu agrade-
cimento a todos os que se interessaram pelo Concurso e se aplicaram em
desenvolver uma proposta estética para o tema "Monumento à Liberdade".

4t
BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S.A.

ASSOCIADO AO CRÊDI T LYONNAIS

O parceiro do seu futura
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Organizações
Globo investem
em shopping

BELO IIORI/.ONTt- — Depois do Ban-
co Roma, o empresário Roberto Marinho
prepara mais uma diversificação para as Or-
ganizações Globo; shopping cenier. Associa-
do ;\ Construtora Almeida l.tda, desta Capi-
tal, Roberto Marinho vai participar de uni
investimento de USS 30 milhões, para a cons-
truçiio do shopping no bairro Venda Nova —
de 600 mil habitantes —, na Zona Norte de
Belo Horizonte e pomo de ligação com 10
cidades, num raio de I(H) km, com populações
de aproximadamente 350 mil habitantes.

Um dos diretores da Construtora Al-
meida, Marco Antônio Almeida — filho do
proprietário da empresa, Jader Gonçalves Al-
incida —, confirmou ontem ao JORNAL 1)0
BRASIL o empreendimento em sociedade
com o grupo ao qual pertence a Rede Globo.
Pelo lado das Organizações Globo será sócia
do empreendimento a Construtora São Mar-
cos. Marco Antônio adiantou apenas que o
shopping terá um hipermercado e três lojas
âncoras.

O diretor da Construtora Almeida obser-
vou que o lançamento do shopping deveria
ocorrer neste ano, mas como outros dois
aconteceram antes — Ecisa-Casa Sendas e
Grupo OAS-Construtora Líder —. optou-se
por transferir o lançamento para 1990. "O
nosso negócio esta praticamente fechado",
salientou Marco Antônio, que não quis con-
liritiar se o hipermercado c o mesmo recente-
mente anunciado pelo empresário Lcvy No-
guqira. dono da maior rede de supermercados
dc-Minas (EPA). Ex-presidente da Asso-
ciaçào Mineira de Supermercados (Amisi.
Nrsgueira opera uma rede de 2b lojas na Capi-
tal e que tem anunciado investimentos de l SS
10 milhões em um hipermercado exatamente
cm'V'end.t Nova

O shopping Del-Rey, do Grupo Fcisa
em' sociedade com as Casas Sendas, lançado
cm'junho, custará USS Ni milhões c ficará
lambem na Zona Norte da Capital, próximo
ao bairro da Lagoa da Pampulha O emprecn-
dimcnto. cm terreno dc 125 mil m2. terá 80
mil m2 de área construída, 240 lojas, esta-
cíopamento para 2,600 carros c tem inaugura-
ção para abril do próximo ano Ja o do Grupo
OAS e da Construtora Lider, Minas Shop-
ping. na Zona Leste, custará LSS 55 milhões,
e ocupara área construída de 50 MO m2 em
terreno dc 160 mil m2. um hipermercado do
Grupo Paes Mendonça e mais de 70 lojas

L.Brlgido
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Aspargo no São Francisco
Produtividade da
cultura nu região
é o dobro da média

PETROLINA. 
PE - Um hábito eu-

ropeu está sendo introduzido na re-
pião do Vale do São Francisco por um
belga: o consumo dc aspargos m natu-
ra. Jean Baptistc Hissclc, que se ins-
talou na região há dois anos, esta plant.tn-
do aspargos brancos e comcrcializando-os
diretamente o consumidor, ao contrario
dos poucos produtores brasileiros, que
processam sua produção cm indústrias
M.is sua grande vantagem, na verdade, c o
rendimento: colhe 5 por hectare cm cada
uma das duas safras anuais, superando
a produção dc Pelotas (RS), que colhe
apenas uma safra por ano.

"líisc hábito de consumir aspargos
in natura já esta chegando ao Rio de
Janeiro c São Paulo", diz ele, que in-
vestiu NCzS I milrúo no projeto para
cultivar cm 12 dos }A hectares irriga-
dos numa arca (140 ha) do perímetro
Nilo Coelho, neste município (a 760 quilo-
metros de Recife) O investimento, segun-
do cie. é pequeno para a grande demanda
garantida nov supermercados do Centro -

Sul. como os dos grupos Pão dc Açúcar e
pela Rede Bomprcço. no Nordeste. "O
brasileiro ainda desconhece que pode cozi-
nhar aspargos cm casa. durante 10 a 15
minutos, c temperá-lo frio como se faz
com uma salada comum ou eomc-lo quen-
Ic, com manteiga derretida, queijo para
gratmá-lo, ou mesmo com verduras c legu-
mes cozidos", recomenda.

Apesar dc estar ha apenas dois anos
com o projeto, Híssctte já chegou a expor-
tar . nus teve que passar no inicio deste
ano por falia dc condições no transporte."O frete aéreo encarece cm ate 40". o
produto, e o riyJoviano em 15*»'". Mas as
dificuldades nào são apenas financeiras
Nào há regularidade dc vôo da Vang. a
única empresa acrea de grande porte que
opera no Aeroporto de Pctroltna, o que
nào garante, segundo ele. que as caixas dc
isopor possam embarcar no unteo vôo
diário "A 

preferencia c sçmpre do passa-
geiro". quctxa-sc

A razào da boa produtividade dos
aspargos da Hisvetc — a umea produ-
tora 00 Vale — e o clima Os agrõno-
mos estão descobrindo que o vcjjrtal se
desenvolve melhor cm climas quentes do
que cm temperados "A 

produção no dc-
serto do Arizona c maior do que cm qual-
quer outra parte do pais", afirma. Na
região do São Francbco, a pn«Juçào crev
ce entre outubro c janeiro.

Marsoft lança
programa de
manutenção

Administrar a troca de peças desgastadas,
mantendo cm estoque o mínimo necessário á
reposição ou saber a quantidade dc lâmpadas
que queimam por mês, ou ainda, o dia c a
hora exata em que uma determinada máquina
precisa ser reabastecida com óleo. Estas tare-
fas, rotineiras na manutenção de instalações
industriais, agora podem ser totalmente con-
troladas por um simples microcomputador.

Software desenvolvido pela carioca Mar-
soft Tecnologia, especializada cm engenharia
dc manutenção industrial e naval, além permi-
tir o acompanhamento passo a passo dc todas
estas atividades — inclusive com previsões
anuais - , c capaz dc reduzir cm até 30"'% os
custos envolvidos na manutenção dc uma in-
dústria, garante Fábio Rezende Cunha, dirc-
tor e um dos sócios da Marsof.

O produto — balizado dc Marsoft 200
— consumiu USS 600 mil em um ano para ser
desenvolvido. Os frutos já começaram a ser
colhidos: o Marsoft 200 ultrapassou os por-
lòcs das indústrias brasileiras e já rendeu um
contrato dc USS 150 mil acertado com Porlu-
gal, onde a Marsoft disputou com concor-
rentes dc peso noruegueses c ingleses Dois
navios da Petrobrás também ja estão equipa-
dos com o software, que está sendo oferecido
a partir de 5 mil BTNs. O preço varia de
acordo com as necessidades do usuário, que
pode. ao longo do tempo, incrementar o sivtc-
ma com a aquisição dc módulos adicionais.

O software da Marsoft é lodo orien-
lado por menut e, com o auxílio dc imagens
geradas por computador, esia preparado para
auxiliar as atividades dc manutenção, exceu-
tadas por operários "O sistema foi feito para
ser operado no quintal mesmo", afirma Fábio
Cunha Isto porque e estruturado de forma
hierarquizada. de acordo com os diversos ni-
ven dc tomada dc decisões da empresa.

Para av industrias que ).i apresentam um
elevado grau dc informatização nos escri-
tortos, por exemplo . a Marsoft oferece
ainda a alternativa dc integração do produto
com processadores dc texto, planilhas clctrô-
nicas e outros softwares, garantindo o cru-
zamento dc informações - de custos, por
exemplo relativas á manutenção com ou-
trás geradas por outros sivicmav da emprevi

Empresas

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO 00 RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO

Pelo presente edital, convoco todos os contaMiMas registrados nosio Gon^iho, pam
a eleiçflo quo se realizará no Cm 9 de novembro oe 1989, das 9:00 as 17:00 homs po-
rgnto as Mesas Eleitorais designadas, que lunconarfto nos seguintes locn>s
I, III. IV - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL - Av. Proscênio
Vargas, 1012 - lojas E/F; II - SEDE DO CRC-RJ (VOTO POR CORRESPONDEU-
CIA) - Praça Po X. 78 • 8* andar - Centro - Ro de Janeiro. V o VI - CODERTE (tér-
reo) - Terminal Rodoviário Menezes Cortes - Ed. Garagem, vil o VIII - ASSOCIA-
ÇÃO COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO - Rua da Candelária. 9 - Saguão. IX e X -
SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DC RIO DE JANEIRO - Av. Presi-
dente Vargas. 817. XI e XH - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RiC
DE JANEIRO - Rua da Alfândega, 42, Xlll e XIV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
IMPRENSA - ABI - Rua Araújo Porto Alegre, 71 - A. XV » XVI - MINISTÉRIO DA
FAZENDA - Av. Presidente Antônio Carlos. 375. XVII - ESCOLA TÉCNICA DE
COMÉRCIO CÂNDIDO MENDES - Praça XV. 120 - tetroo. XVIII e XIX - ASSO-
CIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO - Av. Ro Branco. 120 - térreo: XX

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Praça Mauá, 7, XXI
^SINDICATO DOS CONTABILISTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - Rua
Buenos Aires. 283. XXII - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE - Rua
Regente Peijó, esq. com Buenos Aires, XXIII e XXIV - CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL - Av. Rio Branco, 174; XXV - CAPEMI - Rua Sao Clemente. 38 - térreo, XXVI
-SUPERSHCPPING CENTER DE COPACABANA - Rua Siqueira Campos. 143,
X>VII - FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S'A - Rua Rpm Grandeza. 219. XXVIII -
TUUCA TÊNIS CLUBE - Rua Condo de Bonfim, 415, XXIX - UNIVERSIDADE FE-
DERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ - Av. Pasteur, 250 - Urca. XXX - Vi RE-
GIÁO ADMINISTRATIVA - GÁVEA - Av. Badolomeu Mitre, 1297, XXXI - CLUBE
SÃO CRISTÓVÃO IMPERIAL - Rua Gal. José Cnsrmo, 19. XXXII - FACULDADES
INTEGRADAS CELSO LISBOA - Rua 24 de Mao. 797 - Eng. Novo. XXXIII - FRO-
TA NACIONAL DE PETROLEIROS - FRONAP - Rua Carlos Sodl, 188 - Caiu;
XXXIV - SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO SUPERIOR AUGUSTO MOTTA -
SUAM - Av. Paris. 72 - Bonsucesso. XXXV - SOCIEDADE SUPERIOR AUGUSTO
MOTTA - SUAM - Av. Pans, 72 - Bonsucesso, XXXVI - FACULDADE MADEIRA
DE LEY - SOMLEY - Av. Luzitama. 169 - Penha Circular; XXXVII - ESCRITÓRIO
DE CONTABILIDADE CONTINO - Av. N. S. da Penha, 227 - lofa "A". XXXVIII - IA-
TE CLUBE JARDIM GUANABARA - Rua Cambaúba - Jardim Guanabara - Ilha do
Governador; XXXIX - XV REGIÃO ADMINISTRATIVA MADURE IRA - Rua Carvalho
de Souza, 274 - sobrado; XL - COUNTRY CLUBE DE JACAREPAGUÁ - Praça Ba-
ráo de Taquara, 21 - Praça Seca; XLI - GRÊMIO RECREATIVO ROBERTÀO - Rua
Professor Oiticica. 85 - Campo Grande; XLII - REGIÃO ADMINISTRATIVA - IRAJÁ

Av. Monsenhor Félix, 512; XLIII - REGIÃO ADMINISTRATIVA - BANGÚ - Rua
Silva Cardoso, 349 - sobrado; XLIV - CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Praça Flonano s/n'- - Centro; XLV - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL
DE ROCHA MIRANDA - Av. dos Italianos. 629. XLVI - ESCRITÓRIO DR. ARTUR
DOMINGUES - Estrada Tmdiba, 2492 - Tanque - Jacarepaguá; XLVII - ORGANI-
ZAÇÀO CONTÁBIL SANTA CRUZ LTDA - Rua Felipe Cardoso, 86 Salas 201/205 -
Santa Cruz; XLVIII - AGÊNCIA DO CRC-RJ EM NITERÓI - Rua Dr. Borman, 13/3*
4ndar; XLIX - AGÊNCIA DO CRC-RJ EM NITERÓI - Rua Dr. Borman, 13/3" andar;
L - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE NITERÓI - Rua Maestro Fohcto Toledo,
551 - Sala 312; LI - INSPETORIA SECCIONAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE
frAZENDA - Rua Dr. Feliciano Sodré, 99 - Centro - Sâo Gonçalo; Lll - DELEGACIA
DO CRC-RJ - ANGRA DOS REIS - Rua Cel. Carvalho. 173 - Salas 101 a 104; Llll
f DELEGACIA DO CRC-RJ EM ARARUAMA - Av. Beira Ro, 144 - Sala 01; LIV -

•DELEGACIA DO CRC-RJ EM BARRA MANSA - Av. Joaquim Leite, 604 - Sala 212;
LV - DELEGACIA DO CRC-RJ EM BARRA DO PIRAÍ - Rua Aureliano Garcia. 265

Sala 302; LVI - DELEGACIA DO CRC-RJ EM CAMPOS - Rua Lacerda Sobrinho.
65-Sala 102; LVU -DELEGACIA DO CRC-RJ EM MACAÉ-Av. Rui Barbosa, 313
-rSala 3 - Bloco "B"; LVIII - DELEGACIA DO CRC-RJ EM MAGÉ - Rua Dr. Siquei-
ra, 317 - sobrado; LIX - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS CONTABILISTAS DO
NORTE FLUMINENSE - Av. Cardoso Moreira, 193 - S/214 - Itaperuna; LX - DE-
LEGACIA DO CRC-RJ EM NILÓPOLIS - Av. Mirandela. 151 - S/401; LXI - SINDI-
CATO DOS CONTABILISTAS DE NOVA FRIBURGO - Rua Dr. Ernesto Basilio, 30

sobrekoja 2; LXII - LIGA DE ESPORTES DE NOVA IGUAÇU - Rua Juiz Moacyr
Marques Morado, 58 - Sala 406; LXIII - ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS
CONTABILISTAS DE PETRÓPCLIS - Rua Irmãos D'Angelo, 48 - Sala 401; LXIV -
DELEGACIA DO CRC-RJ EM RESENDE - Praça Oliveira Botelho, 154 - Salas 3 e
4; LXV - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BONITO - Praça Fonseca Portela s/n'-1 -
Rio Bonito; LXVI - CLUBE SOCIAL DE PÁDUA - Praça Caribe da Rocha s/n? -
Centro; LXVII - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DE SÂO JOÃO DE MERITI

Rua Alfredo dos Anjos, 27 - Sala 201; LXVIII - CLUBE ATLÉTICO ENTRE RIOS -
frua Duque de Caxias, 370 - Três Rios; LXIX - DELEGACIA DO CRC-RJ EM VOL-
TA REDONDA - Rua Norival de Freitas, 52 - fundos; LXX - ASSOCIAÇÃO CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL DE TERESÓPOLIS - Av. J. J. de Araújo Regadas. 116 -
Sala 104; LXXI - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DE DUOUE DE CAXIAS -
Rua Mariano Sendra dos Santos, 13 - Sala 208; LXXII - DELEGACIA DO CRC-RJ
EM VASSOURAS - Rua Otávio Gomes, 124; LXXIII - DELEGACIA DO CRC-RJ EM
CABO FRIO - Rua Teixeira de Souza, 346 - sobrado; LXXIV - CÂMARA MUNICI-
PAL DE ITABORAI - Itaboraf- RJ; LXXV - PETROBRÁS - REDUC - Rodovia Wa-
shington Luiz, Km 113,7 - Campos Elistos; LXXVI - UNIVERSIDADE FEDERAL
RURAL DO RIO DE JANEIRO - Estrada Rio-São Paulo, Km 47 - Seropédica;
tXXVII - RIO CAP CONTABILIDADE - MEIER - Rua Dr. Pache de Faria, 21 - Gru-
po 105; LXXVIII - COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - VOL TA REDONDA -
Rua 21, n? 10 - Vila Sta. Cecília.

As vagas a preencher são 28 (8 Contadores Efetivos, 4 Técnicos em Contabilidade
Efetivos, 8 Contadores Suplentes, 4 Técnicos em Contabilidade Suplentes e 4 vagas
de Suplentes por motivo de renúncias, sendo 3 na categoria de Contador e 1 na cate-
goria de Técnico em Contabilidade). As chapas inscritas sâo as seguintes:

CHAPA N* 1
PARA MEMBROS EFETIVOS

CONTADOR - ELYSIO DE SOUZA TAVARES
CONTADOR - IVAN STORINO BRAGA
CONTADOR - MARIA CELESTE RAELI
CONTADOR - DURVAL BENTO DE SOUZA
CONTADOR - ALVARC ROSAS MADRUGA
CCNTADOR -GUILHERME RCMAY FILHO
CONTADOR - EPICHARA JORGE BICHARA
CONTADOR - ADILSON VCTTO BRAGA
TÉC. CONT. - PAULO ROBERTO PATULÉA
TÉC. CONT. - ALTAIR PINTO DE AZEVEDO
TÉC. CONT. - DIVA MARIA DE OLIVEIRA GESUALDl
TÉC. CONT. - PAULO ROBERTO RUBI SENDRA

PARA MEMBROS SUPLENTES
CCNTADOR - PAULO CÉSAR WERNECK DA ROCHA
CONTADOR -CUSTÓDIO CLEMENTE DE SOUZA PINTC
CCNTADOR - MÁRIO CANELLAS BARBOZA
CONTADOR - JOSÉ JORGE FÁDEL
CONTADOR - CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGE
CONTADOR - MARIA THEREZA LOPES LEITE
CONTADOR -JÚLIO RCTBERG
CONTADOR - VITÓRIA MARIA DA SILVA
TÉC. CONT. - MAURINO GIRALDO
TÉC. CONT. - PAULO AFONSO ANTUNES DE MELLO
TÉC. CONT. - REGINA FÁTIMA VIEIRA SANTOS
TÉC. CCNT. - DAVARIS AMARAL DA SILVA

PARA MEMBROS SUPLENTES
MANDATO ATÉ 31.12.1991

CONTADOR - LUIZ CARLCS DE FREITAS MAIA
CCNTADOR - CLÁUDIO MÁRCIO DE OLIVEIRA PESSANHA
CONTADOR - MARIA DE FÁTIMA MOREIRA
TÉC. CCNT. - JOSUEL BATISTA FERREIRA

CHAPA N» 2
PARA MEMBROS EFETIVOS

CCNTADOR - HUGO ROCHA BRAGA
CCNTADOR -JÚLIO SÉRGIO DE SOUZA CARDCZO
CONTADOR - HENRICUE JOSÉ FERNANDES LUZ
CONTADOR - JOSÉ MIGUEL DOS REIS CCRREiA
CONTADOR - EDSCN CORDEIRO DA SILVA
CONTADOR - MARCCS ANTÔNIO PINTO
CONTADOR - LUIZ SERGIC DA ROSA LOPES
CONTADOR - ORLANDO MARTINS PINTO
TÉC. CCNT. -IRANYONCFRE RODRIGUES
TÉC. CONT. - ARILZO PESSANHA RIBEIRO
TÉC. CONT. - KATIA MARIA DE CARVALHO
TÉC. CCNT. - ANTÔNIO GONÇALVES COUTO JÚNIOR

PARA MEMBROS SUPLENTES
CONTADOR - LÍVIA FERREIRA DE AGUIAR
CONTADOR - JORGE LUIZ CANABARRO MENEGASSI
CONTADOR - DANIEL ÂNGELO SILVESTRE
CONTADOR -JÚLIO ROBERTO DA SILVEIRA
CONTADOR - PAULO ROBERTO MARTINS ROCHA
CONTADOR - JORGE RIBEIRO PASSOS ROSA
CONTADOR - MERALDO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - NILZA GOMES DA SILVA
TÉC. CONT. - ADALBERTO MATHEUS
TÉC. CONT. - JOSERALDC CARVALHO RIBEIRO
TÉC. CONT. - JOSÉ ARTUR DE PAULA
TÉC. CONT. - DALTON GUIMARÃES FORTES

PARA MEMBROS SUPLENTES
MANDATO ATÉ 31.12.1991

CONTADOR - IOLANDA MARIA BORGES
CONTADOR - ANTCNIO MARGUES RIBEIRO FILHO
CONTADOR - ALCYR ARAÚJO CASTILHO
TÉC. CONT. - ANTÔNIO ZEFERINO MENDES BARBOSA

O voto é obrigatório o no ato de votar o Contabilista deverá apresentar n carteira pro-fissional o a prova de quitação da anuidade do exercício, não sendo aceito o cartão
termopiáslico. Náo será admitido o voto de Contabilista portador de registro provisórioou secundário.
Ao Contabilista que deixar de votar, sem causa justificada, sorá aplicada pena de
multa no valor correspondente a uma anuidade.
Sorá admitido o voto por correspondência nas cidades onde não funcionar Mesa
Eleitoral, observadas as seguintes normas: o eleitor usará cédula ria chapa de sua
preferência, ou, na falta desta datilografará o número a ela correspondente, em papelbranco, sem qualquer marca, colocando-a em sobrecarta comum opaca. Esta sobre-
caria, depois de fechada, será colocada dentro de outra maior, em cujo verso deverá
constar o nome por extenso, em letra de forma, assinada, o número do registro rio
CRC-RJ e endereço. Finalmente, a sobrecarta maior será remetida ao CRC-RJ, sob
registro postal.
Nos locais onde, havendo delegacia, não tenha sido instalada Mesa Eleitoral, os votos
por correspondência poderão ser entregues, contra protocolo, até 72 (setenta o duas)
horas antes da data do pleito, ao Delegado, que incumbirá de remetô-los ao CRC-RJ.

Rio de Janeiro, 24 de Outubro de 1989.
José Tavares Baeta - Presidente do Processo Eleitoral

CRC-RJ 2.267-1
CRC-RJ 26.593-4
CRC-RJ 22.612-1
CRC-RJ 41.255-3
CRC-RJ 4.687-8
CRC-RJ 891-9
CRC-RJ 1.060-3
CRC-RJ 15.813-2
CRC-RJ 16.078-0
CRC-RJ 19.228-2
CRC-RJ 45_96-4
CRC-RJ 16.425-0

CRC-RJ 18.755-5
CRC-RJ 2.871-9
CRC-RJ 2313-5
CRC-RJ 3.897-5
CRC-RJ 48.385-0
CRC-RJ 36.925-2
CRC-RJ 497-6
CRC-RJ 35.935-2
CRC-RJ 29.381-4
CRC-RJ 33.579-8
CRC-RJ 49.084-2
CRC-RJ 15.504-6

CRC-RJ 22.147-4
CRC-RJ 51.980-3
CRC-RJ 42.016-1
CRC-RJ 42.229-3

CRC-RJ 12.630-0
CRC-RJ 13.504-1
CRC-RJ 45.789-n
CRC-RJ 38.309-4
CRC-RJ 20.386-9
CRC-RJ 29.289-7
CRC-RJ 38.265-3
CRC-RJ 2.714-0
CRC-RJ 8.876-0
CRC-RJ 17.607-7
CRC-RJ 55.429-3
CRC-RJ 13.006-4

CRC-RJ 49.610-5
CRC-RJ 49.416-1
CRC-RJ 48.770-3
CRC-RJ 12.435-6
CRC-RJ 14.335-3
CRC-RJ 17.314-2
CRC-RJ 10.106-9
CRC-RJ 7.013-7
CRC-RJ 9.198-9
CRC-RJ 40.182-3
CRC-RJ 39.582-0
CRC-RJ 28.734-0

CRC-RJ 50.446-3
CRC-RJ 26.717-5
CRC-RJ 10.749-1
CRC-RJ 9.077-5
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Alimento natural — A Alma — Indústria dc Ali-
mentos Naturais, tom novas instalações em Diadema (SP) o
uma produção de K5 toneladas mês, esui relançando eineo
produtos — Natburger. Natrisole, Nalkibe, Nalkibe de ban-
deja e Naesfiha — á base de glúten de trigo, sem qualquer
componente animal nem aditivos químicos. Graças a uma
nova tecnologia, os produtos Aluiu — ideais para quem se
preocupa com o tolesterol nu preu>,i fazer regime — não
exigem mais fntura. podendo ser levados diretamente ao
forno. Os alimentos da Alma sào encontrados nas lojas de
congelados, produtos naturais e supermercados.
Impressora — A Ml 440, impresora matricial desen-
volvida com a avançada tecnologia Elgin. que antes era,
exclusiva do mercado OEM, a pariu do começo desse ano
passou a ser comercializada por qualquer revendedor da
llgm Eletrônica. De fácil programação c operando com alta
velpcidade de impressão e (anulação, a MT 440 se apresenta
em duas vendes monocromática (que imprime em uma só
cor) c a cores, que com composição e capa/ de gerar sete
cores.
Óleo de mamona — Inaugurada em agosto, a
fábrica de esmagamenlo de mamona da Hraswey em Feira de
Santana, na Bahia, já está processando cerca de 170 toneladas
dc baga do produto por dia, sendo que aproximadamente W)
toneladas sao transformadas cm óleo. o que já gerou uma
exportação de I 00(1 toneladas de óleo para os EUA, desde
sua inauguração Para obter esses resultados, foram investi-
dos USS 10 milhões, mas o objetivo e esmagar 250 i dia c
extrair 120 toneladas dc óleo de mamona.
Telefones — A Grymat, que atua desde 19X5 no merca-
do dc telecomunicações, acaba de lançar dois novos produtos
dc alta tecnologia: o Mcmo Phonc c o Mcmo Voice. Vcrda-
deiros telefones inteligentes, o primeiro conta com vmlc
memórias, música de espera, redtscagem do úlumo número,
chave bloqueado-, índice (tipo de agenda), campainha ele-
irônica, alem dc sistema decádíco (usado em telefones co-
muns) ou multifrcqucnti.il (computadorizado) entre outros
recursos O Mcmo Voice lambem possui características avan-
çadas. como de/oito memórias e sistemas dccàdico c multifrc-
qúencial.
Papel — A Paul Nathan Artes Gráficas esta ^r\^s.»
lançando um papel para correspondência com su-i^^W
griffe cm marca d'àgua. o que fa/ dela a primeira <Ü*
grafica brasileira a imprimir siu marca nesse tipo dc papel
Paul Nalhan. o fundador da empresa, chegou ao Brasil cm'
W6. c mlrodu/iu no pais os impressos dc luxo em alto
relevo, que ate então eram importados da Europa
Scania — De janeira a setembro, as vendas de caminhões *
pesados tia Saab-Scama do Brasil cresceram 14,3%. Com este
resultado, a empresa acumula uma participação dc 42% no
mercado interno, o que a torna lider do segmento, Nesses
nove meses, a Saab-Scania vendeu 1833 caminhões, e fòi a!.
umea empresa a aumentar suas vendas, enquanto no mesmo
período o mercado global dc veículos pesados apresentou
queda dc 13.8*a, comercializando 6 ?40 unidades. Também
no segmento de ônibus, a empresa foi a que melhor se
apresentou, aumentando de 12%. no ano passado, pura
14,5%, nm pnmciros nove meses deste ano, a sua participa-
çáo no mercado. Este mes, a Scania melhora ainda sua
posição no mercado externo, exportando para o Chile 69
ônibus, numa operação de USS 5 milhões.

NI VESA
NO LITORAL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE

MOTORES DE POPA.

A Niveva vai eitar com uma equipe de mocânicoj
evpecializadov paro proilar a melhor aivulència
técnica om motorev de popa Johnion, Evmrudo
e Mercury. »empre de 8:30 às 17 horai
Aproveite lambem nossa íuporpromocào em pecas,
acevsório» e mítalocoo.

•REGIÃO DOS LAGOS
4, II e 18/11 - Clube Náutico Cabo Frio.

-ANGRA DOS REIS
Hotel Porto Galo;25/11

2/12 • Clube Aquidaban,
9/12 • late Clube de Angra dov Reis,

MVESA*V%
Bontuceito Av Teixeira de Couro, 689 • Telv
270-0697 / 2700647 . Marina da Gloria Lo|o
7 Tel 285-1588 • Niterói Av Quintino Bocaiúva,
I 289 . Praia de Chontav • Tel 711-3030.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
.DE RODAGEM DO ESTADO

DE MINAS GERAIS/DER — MG
GRANDE LEILÃO PÚBLICO

Data: 07 do Novembro de 1989
Local Depósito da 16" RRG Oliveira / MG
Hora: 1000

— MATERIAIS —
Leitoras do micro fichas, relógios do ponto e do vigio, apara-
lhos pata topogtalia. maquinas do escrever o do calcular;
matonais p/ oscritóno. morsas luiadoiras o oulros ventilado--
tos. enceradeiras, maquina do lazet calo macacos o extintores^
aparolhos elétricos, poças novos P' diversos equipamentos,
elementos do hltros diversos. Iichanos kardox, motores olótn
cos. moveis divorsos do madeiro, pecos para bntador universal
moveis para escritório om aco conjuntos do britagem univoi
sal motoros a explosão bombas e oulros. bntadorus mirins.
brasflia volkswagem. bolinas Iprd camionetas pirfc up lionno
fiat. kombi volkswagem. grupo gerador, caminhões pipa llat.
chovrolot porkins. mercedes bon/ basculanto a cartoetítia. mo-
lociclotas honda CB-400 conjunto raspadeira madal. Iratoios
do lamina fiat ollisAD-14 còtnpaètadoi bamboleante osca-
vodoirn gradoll irator do lamina catorpilloi D-4 0 0 motont
veladoras cateipitiar 12F. iratoios do lamina komalsu D 30t'.
po carregadeira michigam 7b ali tralores ogiicolas, douts o
internacional fabrica cio manilhas automóveis fiat. sucata do
forto e carcaças do pneus
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Sobroloiu Bolo Honzanie
Fono i031) 212 2166 Ramal 343
Leiloeiro Oficial Sr Helvécio Silveira

Rua da Misericórdia N" b4b Oliveira MG
FONE (037) 331 1160
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Relator proporá mudança
de critério do orçamento
, BRASÍLIA — O relator da Comis-
jiilo, Mista de Orçamento, deputado
iLraldo Tinoco (PFL-BA), entrega
¦hoje o relatório preliminar sobre a

previsão orçamentária para o próxi-
«to ano que devera ser votado até
ÜeTcmbro. O relatório preliminar, se-
gmulo o deputado, ainda trata de
questões macroeconômicas, mas Ti-
nijco quer propor à comissão mista
novos tetos de fixação de verbas para
diversos setores.

As principais inovações do orça-
monto para 1990. disse o deputado,
sãd as responsabilidades repartidas
entre o gestor financeiro c o executor
administrativo, o que amplia os inlc-
resses políticos para decidir sobre o
orçamento du União, Tinoco disse
que do total o governo gastará 7%
com pessoal. 10" o com juros das divi-
das interna e externa c 54.4% para
amortização das dividas.

Ao mesmo tempo, acrescenta, o
governo pretende aumentar a arreca-
daÇáo. via impostos ou ação fiscal c
arrecadadora. O orçamento, disse,
tem ainda o que chamou de '"renun-

cia fiscal", sistema pelo qual se esti-
ma que o governo deixará de arreca-
dar NC/S 7.3 bilhões (a preços de
maio de 89). Esse valor, acrescenta,
seria suficiente para cobrir as despe-

sas dos Ministérios dos Transportes e
da Saúde no próximo ano. Desse lo-
tal, a maior parle (cerca de NC/S 4
bilhões) vem dos incentivos concedi-
dos através do Imposto de Renda.

O relatório do deputado será de-
balido na comissão esta semana. No
dia 6 de novembro encerra-se o prazo
para entrega de emendas á matéria
por parte dos parlamentares e inicia o
período de análise mais detalhada do
orçamento pelos 50 relatores setoriais
que vão examinar cada setor aos
quais as verbas se destinam. A vota-
çào em plenário deve ser feita até 15
de dezembro.

Lraldo Tinoco aponta, entretanto,
uma dificuldade para a discussão e
aprovação do orçamento: a fixação
de prioridades e as exigências do Po-
der Judiciário, que reivindica verba
bem superior aos NC/S 3 bilhões que
lhe foram destinados pelo Executivo
na proposta original. Para atender ao
Judiciário, acrcrsccnta. resta a reser-
va de contingência, utilizada para co-
bnr despesas imprevistas, como cala-
midades publicas. Mas mesmo assim,
apenas NCzS 1.765 milhão está pre-
visto para o Poder Judiciário, o setor
mais descontente com a prev isão or-
çamentária.

Valente diz que polo do
Rio inviabiliza o gaúcho

PORTO Al I (>RI — O presidcn-
te da Confederação das Associa-
çoes Comerciais do Brasil. César
Rogério Valente, disse ontem que"d maneira como está sendo mon-
l;tdo o polo petroquímico do Rio
de Janeiro sepultará, definitiva-
rTiejite. o sonho dos gaúchos de ex-
pansão do pólo gaúcho". Destacou
que "o governo do Rio de Janeiro e
a Petroqutsa pretendem tornar isso
lato consumado amda este mês. an-
tes da definição do novo governo, e
estão atropelando tudo e IikIon".

"A montagem da Petrorio, a
central de matérias primas, está
sendo feita de lal maneira que as
empresas que não contribuírem na
constituição do capital da cenlral
de matérias-primas não terão ates-
so às suas matérias-primas", afirma
Valente.

! César Valente, que também c
presidente da Federação das Asso-
ciaçòes Comerciais do Rio Cirande
<Jo Sul, acrescentou que "a Pctro-
'quisa consolidará seu domínio do
setor crescendo ás custas das een-
trais já existentes e de suas partia-
pações nas empresas de segunda
geração, isto é, com apenas 35% do
capital controlará de fato o em-
preendimento estimado em USS 1.5
'bilhão. A Petrorio terá capacidade
semelhante á da Copesul (a central
de matérias-primas do pólo gaú-

cho), que tem controle estatal via
PetriHiuisa e BNDES, com partici-
paçâo minoritária das empresas de
segunda geração instaladas no polo
do Rio Grande do Sul".

O presidente da Confederação
das Associações Comerciais do
Brasil diz ter "detectado o golpe
contra o polo gaúcho" durante
uma serie de reuniões no Centro do
pais. 

"O controle do Polorio será
exercido diretamente pela Pctroqui-
sa, com 35%. e indiretamente, via
5% da Copesul. 5% da Copçnc
(central baiana). 5% da PQl? (cen-
trai paulista) c outras pirticipaçòcs
menores da Pctroflcx c subsidiárias
á.i Petroquisa. O resultado do capi-
tal scr.i preenchido por sócios mi-
noritanos privados (empresas de
segunda geração)."

Para ampliação do pólo gaúcho
cm 70% seriam necessários USS
450 milhões. Mas as empresas do
pólo gaúcho estarão comprometen-
do mais de CSS 60 milhões para
ajudar a viabilizar o pólo carioca
Pelos cálculos da Copesul. segundo
Valente, '"haverá uma drenacem
global de USS 150 milhões do pólo
gaúcho para atender a ambição po-
litica do governador Moreira Iran-
co e da Petroquisa. Isto sepultará
definitivamente o pólo gaúcho",
disse Valente.

El et r obras pode
ler recursos de
USS 500 milhões

BRASÍLIA Aindd nesta semana,
o ministro .das Minas e Energia, Vicente
Fialho, negociará com o seu colega do
Planejamento, João Batista de Abreu, a
liberação de um re1endln% (reempréstimo
de recursos externos depositados no
Banco Central) no valor de CSS 50(1
milhões, em favor da Elctrobrás, Desse
montante, USS 14o milhões serão reser-
vados para o pagamento de faturas ali.i-
sadas das empreiteiras que executam
obras na hidrelétrica de Xingo, no Rio
Sâo Francisco."As empresas exigem pagamento to-
tal, mas acredito que se entrarmos com
uma parcela elas admitirão a continuul.i-
de dos trabalhos em Xingo", afirmou
Fialho, explicando que o consórcio pnn-
cipal de empreiteiras é formado pela
Mendes Jr., Constran (grupo Olacv de
Moraes) e C'BI'0 (subsidiaria da Norber-
to Odebrccht).

ministro se reuniu ontem com o
presidente da Companhia Hidrelétrica
do São Francisco i( hesfi. tienildo Nu-
nes, c com o diretor financeiro da Lletro-
brás. Luiz Anibal de Lima Fernandes,
para discutir a difícil situação das obras
cm Xingo. "Tenho confiança de que o
ministro do Planejamento terá com-
precnsão para o problema. Afinal, a pa-
ralísaçào será onerosa para o governo",
comentou Fialho.

le explicou que o consórcio respon-
sável pela usina de Xingo Iara uma para-
lis.iç."io progressiva, ou seja. locara os
trabalhos nos diversos setores, na medi-
da cm que existirem materiais que permi-
Iam a execução das obras nas respectivas
áreas, "Quando terminar o cimento, pa-
r.ilisa-sc a concretagem O fim dos expio-
siv.vs ocasionara a suspensão dos traba-
lhos que requerem exc material F assim,
sucessivamente", disse Fialho

Sc o Palácio do Planalto e a Scplan
auton/arem o relendmg de l "SS 500 mi-
Ihòcs para a Elctrobrás, o ministro res-
saltou que, após <> regale dos debuox
com os cmprciieion de Xingo, o restan-
te. no valor de USS JóÜ mtlrnVs, seta
aplicado em opcrat,ocx semelhantes para
cobertura de encargos na» usinas de Sa-
mucUROr, rWbmáiAMi. MamotMI)
e Angra.

Joint-ventiire
da SID exporta
para a Hungria

s-\o PAULO A SID Informática.
empresa do grupa Machltnc. firmou on-
lem cm Budapeste, na Hungria, a coação
de uma joitiMifiturc para tabneaçao de
equipamentos de automação bancaria
Sob o nome M 1B Management and
Tcchnologv for Bani, a joint-scmurc
reúne ires acionistas húngaros, a Muv-
/crtcchnKtu. com 40*. de rstrticipaçâo,
o Posthani (14%) c a Mcdicor (UM.
alem da empresa brasileira SID. tidet
com 55*» do setor nacional, que detém
32*». Segundo Antônio Carlos do Rcro
Ciil. presidente da SID infotmaiiia. cvsa
soledade inaugura a primeira empresta-
da de urna industria de iMonnaitea bra-
sikira concrtti/ada na Europa A opera-
çào pioneira, du, significa o bisçamcnso
das bases paia expoitaçào cm larga
escala de produto* e tecnokígsa.

Nas primeiras etapas, a SID enviara
do Brasil produios açaís»»!»*, e tul*. pa-
ra montagem Alem de tcnntruis ban-
canos, dcvcràav ser pu*du/ids>s lambem
terminai» comerciais, tipo PDV (pon-
to de xend.it, com teenoíugta nacional
¦\ MI B espera produ/ir nos próximos
anos perlo de 10 nul terminais banca-
nos. Amda neste ano. scia iniciada a
automatização da primeira agencia do
Posthani., a sudoeste de Budapeste

URSS testa o seu 'dólar turismo'*
A partir de amanhã os
viajantes já receberá o
6,25 rubi os por dólar

LutS Receita

MOSCOU 
-- O Banco Cenlral da União Soviética

decidiu concorrer com u mercado paralelo do dólar
e ,\o mesmo tempo testar a primeira cotação real do rublo
frente a moeda americana. A partir de amanhã, soviéticos
que viajam e estrangeiros que chegam poderão receber fi.2ft
rublos por dólar. No câmbio oficial, o dólar vale 0,65
rublo.

O vice-presidente do Banco Central. Valen Pckchcv,
explicou que a medida era necessária "pelo caráter absurdo
da aluai cotação". Lm seguida, retomou a compostura;
lembrou que no começo seia só para o turismo e depois
atacou o mercado paralelo, 

"que atrai clientes pagando
entre 10 c 15 rublos por dólar, com os riscos de uma atitu-
de ilegal" O abrigo da lei c o maior argumento do Banco
Central, mas muitos operadores do paralelo não acreditam
que o governo vá ter o grande sucesso que anuncia c
espera.

O vice do Banco Central concordou que o novo câmbio
ajudará na votação do projeto de lei sobre o direito do ir c
vir na União Soviética, atualmente cm debate no Parlamen-
to Admitiu também que a medula aproxima 0 momento da
adoção total do rublo conversível, mas nevou que essa
primeira experiência com a desvalorização da moeda seja
um passo do governo na intenção de aderir ao IML

Na verdade, o argumento do combate ao mercado
paralelo caiu como uma luva no» interesses dos economistas
da peresiroiku, que há mais de dois anos tentam novas
formulas na economia da URSS, mas esbarrando sempre
com a não-conversibilidade do rublo na hora das negocia-
ções internacionais O combate ao crime torna justas as
experiências das autoridades monetárias nas operações de
câmbio, alem de não provocar maiores reações por parte
dos conservadores e antiperestroikhtm cm geral Na pr.iti-
ca. todos esperam a indexação das demais operações cconõ-
nucas a partir da colação do "dólar lunsmo" Quando a
oposição sc der conta, a realidade lá dominara a economia
soviética, suhstituindo a fantasia atual por situações mais
concretas

No plano político, a decisão revela o quanto esta forte O
governo de Mikhail líorhatchov a nível interno, cneaire-
gando-K de afastar mais uma sei as especulações que a
cada turbulência espalham noticias de seu enfraquecimento.
O anuncio de uma decisão que certamente servira como
divisor de águas para a economia soviética foi feito quando
o presidente estava cm visita oficial a 1 tnlàmlia Com muita
elegância, foi dito am observadores da cena soviética que há
um governo que governaPouco antes de vi.ii.ir. ao dar posse ao novo cilin^r-chefe
do rVuiiii. o Jornal do comitê central do PCUS, Mikhail
(.oíbaiches chamou a atenção dos jornalistas para o m.v-

mento de dificuldades econômicas que vive o país, com crise
de abastecimento e da produção. Pediu o esforço do jornal
para resolver o problema, que, segundo ele, "não 

poderá ¦;
persistir por mais um ano. um ano e meio". Dois dias
depois, a decisão de internacionalização do rublo eslava
anunciada. Uma decisão que há tempos era discutida e que, ..
na primeira metade deste ano. havia entrado em fase de
decolagem, embora poucos acreditassem que alguma coisa
concreta pudesse acontecer. Em maio, houve os primeiros .-
IcilÕCS de moeda, e o presidente do Banco do Comércio '
Exterior, Iuri Moskovsti, anunciou que haveria a interna-
cionali/açáo formal do rublo, "por etapas".

A disposição dos soviéticos em entrar com seriedade no'"
mercado internacional e nele serem reconhecidos também "
seriamente teve outros sinais na semana passada como as'""
declarações do vice-mmistro do comércio exterior. Vladimir •&!
Burmistrov, no sentido de que a UKSS aderirá ao Ciatt '''
(Acordo (íeral de Tarifas e ( omércio) A instituição orga-
ni/a a ativid.idecoiiierci.il, alem de ajudar a evitar a série de
erros já cometidos pelas 6.700 empresas e organizações
soviéticas que atuam no setor externo e que causaram
graves prejuízos ao Estado, como informou o vice-ministro. -
Lssas empresas c seus funcionários estão na mira também "

do parlamento, que no meio da ultima semana descobriu o
aumento de 20.IMK) para 100000 no numero de soviéticos"/
que viajaram ao exterior a negócios, sem que o fato tenha
sido acompanhado de uma intensificação no comércio, "'
segundo o noticiário sobre a sessáo do Soviele Supremo

A semana foi positiva para o (inverno da mrcsiroika,'"
externa e internamente, mas não foi tranqüila ao nivel
interno. Os mineiros, da Sibéri» aos Urais, fizeram greves 

'

políticas, que sc nâo duraram muno tempo indicaram às '

autoridades que a situação está longe de acalmar-se. IX'
Vorkuta ao Dombass. as duas principais regiões carbonife-
ras. os mineiros continuam em reuniões permanentes, dis- ,,.
cutindo a situação deles c do pais As reivindicações cconõ- _
nucas estão perdendo espaço para os plenos políticos, ,,
dentre os quais se destaca o movimento contra o que os .
mineiros enamam de "monopólio do PCUS na política.].,',',
soviética".

Ao mesmo tempo, cm Moscou crescem as referências M
sobre um possível boicote organizado contra a política de
modernização política c econômica do governo Sem usar (
claramente a palavra, o economista c vice-nrcsidcnte do"',
Conselho de Ministros da URSS, Lconid Ahalkm. infor-
mou que há vagões cheios de carga parados nas estações de
Lcmngrado, Moscou c muitas outras cidades O atraso na
descarga nâo tem mais justificativa Além disso, o aumento
da pnxluçâo industrial do pais em setembro foi de 0,3%. ¦ •
com dez das 15 repúblicas apresentando índices negativos •
cm relação a setembro do ano passado

Junto ã população ouve-se historias mais claras sobre o • <.
boicote, como a de turmas de voluntários que foram para ...
as estações de descarga c receberam um bom dinheiro para .
não fazerem o serviço Ou de outras turmas, ameaçadas por ,
grupos armados, que tiveram de voltar para casa sem ter .,
leito nada São manifestações de desespero da casta buro .•.-
critica que perde seu espaço, mas terão que ser enfrentadas „.
com firmeza, segundo a projeção c a esperança da popula-
çào

Bolivia — 1 ixonira-sc em Brasília uma delegação boii-
viana encabeçada pelo prcsidenle do Banco CEntral. Raul
Boada, para negociar uma forma "não convencional" para
saldar a divida bilateral de »crca de USS 350 milhões Segun-
do a agencia I nfcv a proposta boliviana ptxkru ser a ""troca

do debito por gas". dentro de um projeto de USS 1,5 bilhão a
ser desenvolvido pelos d»»ts países Uma alternativa se-
ria a rcampra de títulos no valor de USS J50 miihõc* da
divida brasileira no mercado secundário p»*r um preço in-
íenor «cerca de USJ 100 milhões), a exemplo do que ficou
acertado ha meses entre Brasil c Paraguai
Japão — -\v cxpsirtaçõcx de carro» jap»»ncscs caíram
iu.sS cnlrc abril c setembro, devido a diminuição das
vendas nos 1 stadrn 1 nidos No primeiro semestre de 1989, a
queda das exportações foi de ¦»>•% cm relação ao mes-
mo período do ano passado foram vendidos 2,91 milhõcsdc
aulomovcis para o exterior A Associação dos I abneantes de
Aulomoveis do Japão informou em loqmo que a queda
desc-scà menor demanda c a crcNceute disputa pcl>> mercado
americano e a decisão dós fabricantes de se \oItarvm mais
para o mercado tnterno
Peru — lia possibilidade de o Peru chegar a um acordo
com o I undo Monetário Internacional antes das ciei-
çíves de abril de l'r*K), anunciou cm Nova Iorque, com
otimismo, Abe! Salinas, encarregado pelo goxeroo dos conta-
tos com os organismos internacionais O negociador peruano
disse que foram obtidos avanços duranie suas reuniões com
Slcrie Ikva iencarregado das relações com o Hemisfério
Ocidental)e outios funcionários do LM! cm Washington O
governo jxrruano susjsçndeu o pagamento dos juros ao fundo
cm 1984 c desde então acumulou débitos de USS SOO mi-
Ihòcs

<f Mercado
Futuro
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INSTALA — ELETRÔNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA. &_TSt!£? w

PERSIANAS

PanÃmerkan
VERTICAIS E HORIZONTAIS

Perfeito controle de luz, sol
e ar. Modernas, decorativas,

<5_5u funcionais. Tecidos plastificados à
sua escolha. Também em alumínio

i 171 frân^.

ss porcelanizada
Vendedores de plantão.
S (021)241-1177
Rua Frei Caneca, 101 -Centro

Av. Alvorada, 2150 - CasaShopping • Barro da Tijuca
Conierloi (oro do gorantia exclusivamente
com pecai originait do PanAmericon.
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ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO DE

MINAS GERAIS
LFT-MG

De acordo com o Item 11 tio Comunicado DCP n° 019, de 25 de outubro de 1989,
informamos os preços aceitos para a oferta de LFT-MG Escriturai:

VENCIMENTO CÓDIGOS PREÇO MÁXIMO PREÇO MÉDIO PREÇO MlNIMO
01,10,94 511826 1,339492 1,339492 1,339492
01,11,94 511826 0,905682 0,905682 0,905682
01.11.94 511826 0,905682 0,905682 0,905682

Belo Horizonte. 31 de outubro dy 1989
Superintendência Central do Tesouro

Diretoria do Crédito Público

li J ' V ' ' V ' ', V i ' i l ! |

.12.5 MHz
. 2 anos de garantia

Grátis. Sistema de
Diagnóstico - SISDEDI

de NCZ$ 22518,oo

por NCZ$17.980,00
Vülddiitij.lVIW

Proj. SEI 065/88
¦•¦¦¦¦¦¦__»

CONFIGURAÇÃO BÁSICA (CPU 640K + TECLADO ? VÍDEO + 01 DRIVP

GRAFIX BKEIectricWare j |É|TJIG

Visite o
Jardim da Saudade
IV 4 .i LXiminjçn da Sctn.m.i »k- Finados, o
Jardim da Saudade-Paciência vai iiianrer
tran".p»irte craruito, de \(1 cm 1/2 hora.
iIa Estação de Paciência para o Cemitério-
Parque.
Aproveite estes dia» de lembranças e nome-
rtíigens e venha conhecer »le portou m.iiore
m.ns Imilo Cemitério-Parque do mundo.
Você vai descobrir, com certeta, porque a

*
J/!RDtm

DA SAUDAD€
PACIÊNCIA

Em. Vncufxic »lc Sitiimhu S/N l'.u iíi» i.i
Ti-U.. 210-2UWWV W74

mi.i saudade merece
este jardim.

«partirde969,62 HTM

GR. SAVAGE
afwtlr d? 285,46 Hl NI a pari» Oe 1.227,65 BTNI

[5_ Bondujell
CfNTRO DE AfENDIMENTO AO USUÁRIO

Av. Pres. Vargas, 417 - conj. 1701
Tels.: 242-5780 - 224-701') - 232-3100

SEMINÁRIO

ANÁLISE DE CRÉDITO
E PREVISÃO DE

DIFICULDADES FINANCEIRAS
A Deleccâo Anieopada

de Problemas Financeiros em Empresas
Confcrencistss
Eja3'C l A iman

Max L Heine Professor de Finanças
da Universidade de Nova Iorque

Temas
Como Gerenciar o Processo de Crédito

Fracassos e Faièncias Comerciais
Tècmcas Tradicionais de Análise de Crédito

Explicação e Previsão de Problemas Financeiros
Implicações dos Modelos

de Previsão de Problemas Financeiros
Como Gerenciar uma Firma até Alcançar a Saúde Financeira

Aplicação ao Brasil dos Modelos
de Previsão de Problemas Financeiros

Realização
07 de novembro de 1989.
das 09.00 às 18.00 horas,

no IBMEC, a Av. Rio Branco, 108 — 3° andar
Informações e Reservas

Centro de Formação e Treinamento
Av. Rio Branco, 108 — 2° andar

Tels.. 242-6646; 242-6653; 232-1614 e 224-3117

RIO DE JANEIRO

IBMEC
Instituto Brasileira

de Mercado de Capitais
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Falta de verba em Xingo
reúne 3.500 em protesto

Eletrobrãs podo
ter recursos de
USS 500 millwe s

PIRANHAS, Alagoas — Com fai*
xas' e cartazes, com palavras de ordem
contra 0 governo federal e num clima de
muita revolta, cerca de 3.500 pessoas
reuniram-se ontem no centro comercial
do bairro Xingo, nuinicipio de Piranhas
— a 310 quilômetros de Maceió — para
protestar contra a falia de verbas, que
está-paralisando as obras da l sina Hi-
drcletrica de Xingo, considerada a maior
obra do governo José Sarney.

O'ato publico foi organizado pela
Comisisào Comunitária de Apoio a Xim*
gó, que congrega profissionais liberais de
Alagoas. Sergipe e Bahia, e contou com o
apoio da Chcsf, do consórcio ile eniprei-
teiras de Xingo e das prefeituras vizinhas
de Delmiro Gouveia, Olho DÁgua do
Cavado (AL). Paulo Afonso (BA) e Ca-
nindé (SL). Até ontem já haviam sido
demitidos pelo consórcio de empreiteiras
(CBPO. Constran e Mendes Júnior —
1.734 funcionários, de um total de 2.SD4
contratados que existiam no inicio de
setembro.

Sçgundo o presidente do consórcio de
empreiteiras, Ruitter Nilo Campos, mais
750, funcionários serão demitidos ate o
final desta semana, ficando apenas 320
no.canteiro de obras, em trabalhos de
manutenção. Fm Xingo, todos os traba*
lhos ja esiáo paralisados, porque não há
material para tocá-los.

• * -ik>i

Garantia — Conforme o enge-
nli.iro-cli.le do Departamento de Obras
de Xingo, João Paulo Maranhão de
Aguiar, a Chcsf vai garantir moradia c
acesso á alimentação, educação, saúde e
la/er a todas as 3.200 pessoas residentes
no acampamento de Xingo até o final do
ano. Assim como dará prioridade aos
trabalhadores afastados, "á medida em
que os trabalhos de construção sejam
reiniciados, ou seja. quando o governo
ledcral liberar os recursos necessários".
Atualmente, a Chcsf deve USS 138 mi-
lltôes ao consórcio de empreiteiras de
Xingo e a obra custara USS 2,5 bilhões,
IX' concreto, até agora as empreiteiras
tém apenas a promessa de liberação de
NC/S IM) milhões, anunciada na semana
passada pelo presidente José Sarney.
Uma outra parte, de NCzS 500 milhões
está na dependência de aprovação prévia
do Congresso Nacional.

O ato de protesto de ontem contou
com a participação de I.KXI crianças das
Ires escolas existentes, dois trios elétricos
animaram a manifestação, que contou
com dois conjuntos musicais formados
por funcionários das empreiteiras. Foi
também divulgado um manifesto onde
mais de 20 entidades protestam contra a
paralisação da obra.

Piranha» — Natanaot Qu«k)«»
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BRASÍLIA Ainda nesta semana,
o ministro das Minas e Energia, Vicente
Fialho, negociará com o seu colega do
Planejamento, João Batista de Abreu, a
liberação de um rckiuling (reemprestimo
de recursos externos depositados no
Banco Central) no valor de USS 500
milhões, cm favor da Eletrobrãs, Desse
montante, USS 140 milhões serõo reser-
vados para o pagamento de faturas atra-
sadas das empreiteiras que executam
obras na hidrelétrica de Xingo, no Km
São Francisco.

"As empresas exigem pagamento to-
tal, mas acredito que se entrarmos com
uma parcela elas admitirão a conlinuida*
de dos trabalhos em Xingo", afirmou
Fialho, explicando que o consórcio prin*
cipal de empreiteiras é formado pela
Mendes Jr., Constran (grupo Olacy de
Moraes) c CBPO (subsidiária da Noiber-
to Odebrecht).

ministro se reuniu ontem com o
presidente da Companhia Hidrelétrica
do Sáo Francisco (Chcsf). Genildo Nu-
nes, ecom o diretor financeiro da I leiro*
bras. Luiz Anibal de Lima Fernandes,
para discutir a difícil situação das obras
em Xmgó. "Tenho confiança de que o
ministro do Pianeiamento terá com-
prectisào para o problema. Afinal, a pa*
rahsaçáo será onerosa para 0 governo",
comentou Fialho

le explicou que o consórcio respon*
vivei pela usina de Xmgó fará uma para*
lisaçáo progressiva, ou seja. tocará os
trabalhos nos diversos sciorcx. na medi-
da em que existirem materiais que permi-
tam a execução das obras nas respectivas
áreas "Quando terminar o cimento, na*
ralisase a concretagem, O fim dos expio-
sixos ocasionara a suspensão dos traba*
lhos que requerem esse material. E assim,
sucessivamente", disse Fialho.

Sc o Palácio do Planalto c a Scplan
autorizarem o tdending de USS 500 mi-
lhões para a Eletrobrãs, o ministro rev
saltou que, apo« o resgate dos itcb.ii".
com ov empreiteiros de Xingo, o restan*
te. no valor de l*SS J60 milhões, será
aplicado em operações semelhantes para
cobertura de encargos nas usinas de Sa-
mucl (RO), Balbma (AM). Manso (MT)
c Angra.Multidão protesta contra abandono tia hidrelétrica

Relator proporá mudança Joiin^venturí
de critério do orçamento

.BRASÍLIA — O relator da Comis-
são Mista de Orçamento, deputado trai-
do Tinoco (PFL-BA). entrega hoje o re-
lalcmo preliminar sobre a previsão
orçamentaria para o próximo ano que
deverá ser votado ate dezembro. O rela-
tono preliminar, segundo o deputado.
ainda trata de questões macrocconõmi-
cas. mas Tinoco quer propor á comissão
mista novos tetos de fixação de verbas
pa/a diversos setores.

As principais inovações do orçamen-
to para 1-Wti. disse o deputado, são as
responsabilidades repartidas entre o ges-
toi; financeiro c o executor admtnistrati-
so, o que amplia os interesses políticos
paxá decidir sobre o orçamento da
União. Tinoco disse que do total o go-
vemo gastará 7% com pessoal. 1(1% com
jufos das dividas interna c externa c
54,4% para amortização das dividas.

Ao mesmo tempo, acrescenta, o go-
verno pretende aumentar a arrecadação,
vij impostos ou ação fiscal e arrecadado-
ra. O orçamento, disse, tem ainda o que
chamou de "renuncia fiscal", sistema pc-
lo ¦qual se estima que o governo deixara
de arrecadar NCzS 7.3 bilhões (a preços
de maio de 89). Esse valor, acrescenta,
sena suficiente para cobrir as despesas

dos Ministérios dos Transportes e da
Saude no próximo ano Desse total, a
maior parte (cerca de NOS 4 bilhões)
vem dos incentivos concedidos jiravc.
dolmpoitode Renda.

O rclatóno do deputado será debati-
do na comissão esta semana. No du 6 de
novembro encerra se o pra/o para entre-
ga de emendas á matéria por parte dos
parlamentares e inicia 0 período de aná*
lisc mais detalhada do orçamento pelos
5*1 relatores setoriais que vão examinar
cada setor aos quais as verbas se dcsti-
nam. A votação cm plcnáno dese ser
feita até 15 de dezembro.

Eraldo Tinoco aponta, entretanto,
uma dificuldade para a discussão e apro-
vação do orçamento a fixação de pnon*
dades e as exigências do Poder Judicia*
no. que reivindica verba bem supenor
aos NCzS 3 bilhões que lhe foram dcsti*
nados pelo Executivo na proposta ongi-
nal. Para atender ao Judiciário, acrers*
tenta, reta a reserva de contingência,
utilizada para cobnr despesas imprevis*
las. como calamidades públicas Mas
mesmo assim, apenas NCzS 1,765 milhão
está previsto para o Poder Judiciário, o
setor mais descontente com a previsão
oiç-imentarta.

da SID exporta
para a Hungria

SÃO PAULO A SID Informática,
empresa do grupo Machltnc. firm<>u on-
tem em Budapeste, ru Hungna. a enaçáo
de uma joint-vcnturc para fabricação de
equipamentos de automação bancaria.
Sob o nome M1 B Management and
Technology for Bank. a joinl-venturc
reúne tnh acionistas húngaro-., a Mu*-
_crici.hn.ck a. com 4o*. iie participação.
o Posthanl (14%) c a Mcdicor (14%).
alem da empresa brawicira SID. líder
com 55% do setor nacional, que detêm
32% Segundo Antônio Carlos do Rego
Gil, previdente da SID informática, essa
sociedade inaugura a primeira empreita*
da de uma industria de informática bra*
sjkira concretizada na Europa A opera-
ção pioneira, diz, significa o Linçamcnto
das bases para exportação cm larga
escala de produtos e tecnologia

Nas ponteiras etan.iv. a SID enviara
do Brasil produtos acabados e kits pa*
ra montagem. *\!cm de terminais ban-
canos, deverão ser produzido*, lambem
terminais comerciais, tipo PDV ipon-
to de venda), com tecnologia nacional.
A M1B espera produzir nos próximos
anos perto de 10 mil terminais banca-
nos. Ainda neste ano. será iniciada a
automatização da pnmetra agência do
Postbank, a sudoeste de Budapeste

Consorciado pode antecipar as 'J

prestações e dar lance de 50 % =s
BRASÍLIA Os consumados já podem antecipar iodas

as prestações de seu contrato independentemente de lerem
sido contemplados ou não com o bem. No caso dos consór-
cios de até 50 meses eles poderão ainda dar lances de até 50%
do valor do bem, desde que o lance não fique abaixo de 10%
deste total. As mudanças estão em vigor desde ontem c foram
estabelecidas através de duas portarias do ministro da Fazen-
da, Mailson dll Nobrega. publicadas no Diário Oficial.

Segundo o coordenador de Atividades Especiais da Rccci-
Ia Federal. Renato Balaro. as modificações nos consórcios
objetivam dar maior garantia ao consorciado, que pode
ainda optar por um bem de menor valor caso os aumentos
das prestações tenham tornado o pagamento inviável. Para
fazer o pedido a administradora o interessado deve observar
uualro regras: a primeira c de que o novo bem esteja cm
disponibilidade no mercado e a segunda de que a diferença de
preço náo ultrapasse 50% do valor do plano original. As
outras são que o preço do novo bem nào seja inferior ao total
que ele pagou ate o momento da mudança e que 0 total já
pago corresponda no mínimo a 10% do valor do bem
original.

No caso do consorciado ser contemplado com um bem e
desejar outro de maior valor, as novas regras prevêem que ele
arcará sozinho com os custos adicionais. Ate agora a dileren-
ça era rateada pelo grupo, mas a nova legislação diz que a
administradora abrira uma conta bancária específica, para

fins de aplicação financeira, com o crédito dos consorciado. „,
contemplados c que fizeram a opção pelo bem mais caro. *•¦;•¦.--

Prazo» Para aliviar ainda mais a carga dos aumentou**,...
nas prestações — que em alguns casos ultrapassam 100% potí r •¦
causa das inovações tecnológicas adotadas para os bens —, a Um
nova legislação prevê que a administradora pode pedir &¦"'•
Receita Federal uma dilatação do pra/o do consórcio con-""
tanto que a decisão lenha sido tomada em assembléia do* '

grupo.
Em relação ás administradoras foram estabelecidas sinas'

mudanças importantes referentes ao número de cotas e ao....
patrimônio liquido. Para evitar a formação de cartéis, o
número máximo permitido para as cotas é de 20 mil por ano,i*»n
Ale agora não havia limite e o resultado é que as iiiontadorasow
de carros que tem consórcios pediram cotas de até 70 mil,™"
sufocando os consórcios independentes porque davam prtori-t!"
dade de atendimento ao seu próprio consórcio. Por outro*" •
lado a nova lei favorece as empresas maiores por exigir que;1'
para operar com consórcio, a administradora tenha um ''

patrimônio liquido minimo tle 2^0 mil BINs, Na avaliação
de Botaro. o limite anterior, de 61.17<> UTNs — o equivalente
a NC/S 200 mil em valores de hoje — não dava garantia ao—-
consorciado, uma ve/ que a empresa mal poderia arcar com a
compra de dois carros de luxo, por exemplo. As administra-* -•
doras terão que se ajustar á nova regra no próximo pedido de""
cola anual que ll/er a Receita. '*''¦"•

O que muda no sistema

Estas (oram as principais modifica.ôiis no sistema do
consOrcios tíeterminndns pola Portaria 190 do Ministério da
Fazenda

L ilionl.nir para a formação d» grupos para a aqui-
slçJk- da bons com pi o<...• dlfarancladoa. O consorciado
podorâ «gora mudar de plano para a aquisição de um bom
mais barato d.sponivol no sisloma

Anii .i.,.i.i iio cotas A portaria, na verdade, devolvo
ao sistoma do con.orcios o esquema quo anistia .intos do
Plano Verailo. quando o consorciado poderia quitar o sou
tíf>..to tão loso tivesse os recursos disponíveis A grande
modificação agora o quo a antecipação sò podorà ser loita
abaiend!>-so um minimo do 10a» o um máumo do 60* a do
d-Sito

Taxa da administração. Antes esta i«.i nâo poderia
ser suponor a 10% do valor do bom Agora ela podei*
chegar a !?* = , desde que o bem chegue a 8 mil vezos o
v«if.« rj, tllK v.genln na data de constituição do tjrupo

Atrasos. Quem atrasar o pagamento de suas contribui*
çòo _ em mais do 30 dias e |A tiver recebido o bem terá que
pagar toda» as contribuições que faltarem no seu piano,

Conta única. * portaria aulon/a lambem que os recu/-
, ., r. ,, ,..,- ,,*.,.--. ¦••- • g| - '., ¦,- ¦ , ., • . '*" I

sor aplicados no mercado financeiro em conta bancaria
umea

DllataçAo de prazos. A Administradora do consórcio
poderá agora dii.itnr os pra«ros, mediante assembléia geral
ctrudordmâna. sempre que haja uma elevação excessiva
no proço do bem ou quando o bom tiver sua fabricação
inlorrompida

Eletrodomésticos. A nova portaria considera todos os
eletrodomésticos como Bons do mesmo valor Essa doei*
s.lo podor.1 tra.or problemas ao sistema, >A quo os elutro*
domésticos nâo possuem sons preços padronizados pelo
tabricanto como os automóveis.

Acessório*. O consorciado será de agora em diante
obrigado a pagar do seu prOprio bolso Iodos os acossOnos
colocados nos automóveis pólos fabricantes, o quo muitas
vo/os aumenta bastante o proço do automóvel

Umitaço**. A Secretaria da Receita Fodor.il poderá
limitar lances, antecipações e tormaçSo tio novos grupos
sempre quo houver comprovas.* (alta de bons no mercado

Cotas. O numoro do colas, que estava limitado, possa
a sor do ?0 mil

Patrimônio. O patrimônio liquido mínimo das adminis-
tradoras passa de 01 U0 BtNs para .W m.l QrUr.
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Agora Com
Financiamento
Fm 12 Meses
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? 
"Mais um es/ôrvo dã Receita federal /ura apnmmro
sistema". Foi awm sjuc o presidente Ja ("mio Sjcio-

tul iAm Cptmrciaéos. Ramiro de Oliveira Gama, analisou as
noxas regras dos .o/isóínos Lembrou, entrei.ir.to. que os
principais problemas do sistema — falia do bem no mercado
ou aumento exccssixo do preço — continua sem solução,
lesando o consorciado a inadimplência Efe sugere um ..or-
teto entre o$ consorciados para que as colas /_ ptgas sejam
dcxolxidas aos contemplados Sena. segundo (uma. a única
maneira de se manter a condição essencial do salema que c a
entrega do bem pela admnusiradtira cm ate 60 dias e o

pagamento das prcstaçxKs pelo consorciado nos pra/os

A PROMOÇÃO É NOSSA... QUEM GANHA É VOCÊ
SEC

SlrMltataçAo *'.•¦¦¦*¦
Contrato individual
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MAGNUN_ PARA ESCRITÓRIO E RESIDÊNCIA
Capacidade da 2 a 14 troncos
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PERSIANAS

PanÃmerkanX
VERTICAIS E HORIZONTAIS

Perfeito controle de luz, sol
e ar. Modernas, decorativas,
funcionais. Tecidos plastificados à
sua escolha. Também em alumínio
porcelanizado.
Vendedores de plantão.

SS (021)241-1177 ,
Rua Frei Caneca, 101 -Centro
Av. Alvorada, 2150 - CasaShopping - Barra da Tijuea

Conserto! (ora da gorontio exclutivamente
com p«cai originoit da PonAmencan.

ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

OFERTA DE" TULOS PÚBLICOS ESTADUAIS
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO DE

MINAS GERAIS
LFT-MG

De acordo com o itom 11 do Comunicado DCP n° 019, de 25 de outubro de 1989,
'informamos os preços aceitos para a oferta de LFT-MG Escriturai:
I VENCIMENTO CÓDIGOS PREÇO MÁXIMO PREÇO MÉDIO PREÇO MlNIMO

01,10.94 511826 1,339492 * 1,339492 1,339492
01.11.94 511826 0,905682 0,905682 0,905682
01.11.94 511826 0,905682 0,905682 0,905682

, Belo Horizonte, 31 de outubro do 1989
: Superintendência Central do Tesouro

Diretoria do Crédito Público
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CONFIGURAÇÃO BÁSia (CPU 54ÔK + TECIADO + VÍDEO . 01 DRIVP

GRAFIX Il/IIIG.

ap»*1lr<J.%9í2 8TNr

BK Electric Ware
G.R. SAVAGE.

» pjrtn do 205,48 BTNI a pann de 1.227J55 S1MI

plBonduJêjI
CENTRO Dt ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Av. Pres. Vargas, 417 - conj. 1701
Tels.: 242-5780 • 224-7019 - 232-3100

Visite o
Jardim da Saudade
IV- 4 ,i IVinm^u _l.i Semana Jc Finados, o
I.irJnn dn Saudadc-Píiciêncui vai m.iiitcr
transporte gratuito, de 1/2 em 1/2 Hora,
da Estnciio de Paciência para o C.Vuiitcrio-
Parque.
Aproveite ntndiasde lembrançase liome-
nagense venha conhecei de perto o maior e
mais lin.it. Cemitério-Parque do inundo.
Você vai descobrir, com certeia, porque a
sua saudade merece JP1*

J^RCHÍTl
DA SAUOADC

PACIÊNCIA
E»t. VtKiirvlc Jv SinmiKi íVN. - P.niene 1.1

Telv. 210-.I20. WÍW74

este i.irJim.

SEMINÁRIO

ANÁLISE DE CRÉDITO
E PREVISÃO DE

DIFICULDADES FINANCEIRAS
A Detecção Antecipada

de Problemas Financeiros em Empresas
Confercnciitas
Edward I Altman

Max L. Heme Prolessor de Finanças
da Universidade de Nova Iorque

Tema*
Como Gerenciar o Processo de Crédito

Fracassos e Falências Comerciais
Técnicas Tradicionais de Analise de Crédito

Explicação e Previsão de Problemas Financeiros
Implicações dos Modelos

de Previsão de Problemas Financeiros
Como Gerenciar uma Firma até Alcançar a Saúde Financeira

Aplicação ao Brasil dos Modelos
de Previsão de Problemas Financeiros

Realização
07 de novembro de 1989,
das Ü9 00 às 18.00 horas.

no IBMEC, à Av Rio Branco, 108 — 3° andar
Informações e Reservas

Centro de Formação e Treinamento
Av. Rio Branco, 108 — 2° andar

Tels.; 242-6646. 242-6653, 232-1614 e 224-3117

RIO DE JANEIRO

IBMEC
InsUtut

de Mercado de Capitais
Instituto BrasilclrOí .
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Dólar Turismo.
A melhor taxa do mercado.

Atendimento rápido • personalizado. Nao prsclta ser cliente, f nio com o gsrsnts.

Postos autorizados: MaTriz, Copacabana, Ipanema e Barra.
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Como cuidar do dinheiro

•w_*_aSwe Seu. Bolso
^0$M\ Todas as segundas-feiras

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Resumo das Operações
Olil.. Vol
(mil) (mil)

Lote ,. 982,550 50 448
Metcado a lormo
Mercado de Opçôes-Opçôes de compra.
Exercícios do opções 
reluto c/liboraçâo
PÜturo c/retonçao
TÍJIat Geral 982.550 50 448
IBV Fechamento 1149 (-3.8%)
Das 87 ações do IBV, 14 subiram, 70 caíram e três nâo loram negocia-
das

ócsdo IBV ções fora do IBV
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Me»Mn«k**OP HTQB HBtWO .S«l»» IIOCUDd l40CtM 441 v*»«
MpiMmairat*1 ».tc ZXHJ0 STO4» MlOiS Ue»aB !¦ taaia fc**aaa«>
imowiP* ij tsasflno .;jc )!.« ia» ur ja» tav.at *"*"'
p*ap« mm wun u» w_ ms ia hcji "»*—'"•
BaacMatCiaMPS «JOO IKtH) ISIS1 «2Ü0C0O imu ,- -í 5«.-jfl "*' ¦-• ' ""
s«t>«» mas n_o soa! «nao «as. . j.»44.- *'*•'"'¦"'
nt«*r>ix- ¦ -faBot» iisi cd as sir 

«!• »_.». "o—*"'
haano•—«•»«..OP .»i S3C1X jo»* ¦ iKS.no IKBtc - -.«ui - - - I ¦
llr«m-»anun»«.W fMC nas:» IJWa WTOÍE : viiai IMJf« _M_<«¦«• PKN
H»»»«ir ias 4jr..:r 4M3) a»ts aacus is» i «sal *—*cr
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*Tt»iPJH lOaaBBD tutwi
Ar--«*|1U)> IU'WC «1803 564
«fcrtPwtioyiTmi IM 121343 W0 4W3»
Baei—»x3jtiPW)« 0I3.TOQ 2253511864
Bar"jHill 1813100 2525205»
Banãii» fBP iSPl i 0 361890 «3» 947 139
BarmaaofPmi aig?(g latíiiã
B6ComiOK?iHJ.» llJTfl 1664 95198/
B«—»|UG|7 274617/810 71/156 112
BUC(S»,19 4117953 3X746 531
BUGlMGII 60 872338 1»0»0?31
Bo«va«»j_ttjai ipui i mjtvpo* 241909035
Botan Funç» BA8 iSPl» 0251123 456807,-82
Botano Suwnan|SP|9 042497/ 45?0» 156
Õia* 5 Si^nyi |PJ) 8 271501816 «UM 4.-Í
Cj«w*imHJ|8^ 16W< WM9
C'W5«neo |5P|i 38448644 50926902
toonTjrxoiB/i» 150054006 500613
ÈtãaiDTVM-R/ia 15931210 1078624
F«*4alSP|9 9 246&W 500469
t»uoal|RSl9  0649565 6 17084*1
Gaianli4|HJ|8 3284019/4 5192 941
ÍOBISPl 7 53612374 2050 406
lUu-llauwl ISP] 7 5068?! I9K226 6M
KanP,er>34BBCIBJI» 145 38/000 15372 709
i*ê»5laç<ic iRJIi 34 618000 11 048 155
Monliealtunl |RJ) 32/546710 164 862 658
MuHipK |SP| 8 13/419318 98 538 322
nacional IBM.RJI 9 265 186372 1252 060 168
0megaiat)6 6192 444828 2269832
PnmuilMia 88616819 191768
Ronda mm |PE| 14 926/54 9811425
Salta (SP) 0.421273 1851856 815
Steilmg IRJI 21.198858 4 9213/2
VctM|RJ19 58 8/280/ 1431645
Aymorg.FAJInom 1 555362 35 765 73/
Aitü (RJ) nom 4106050 5/526 251
BMG (MG) nom I 859384 63 459 5/8
Banoite (RJ) nom 23 730068 282 630 829
Boavisla |HJ| nom 7.468544 302 18/329
Cnasc 5 Slving» (RJI nom 8 286 744628 420 792 058
Econômico (RJ) nom 3341621 112 761
Itauvest (RJI nom 6.1/6/86 631 6!i 164
Mulliplic nom 1 3/882 46 /67 180
Ronda mais nom 6 15 085772 6 165~Í85
Saíra (SP) nom. 0442344 1118 170662

l| Posição em 2B'04'89
21 Pcíiçâo em OS'06'89
3) PosicSocm28:07'89
4i PosiçSocm IV09.'B9
51 Posição em 18'10)89

"* Todas as inlo-macôes
ifií.oon--íihili(ia(if- flidusivrt

6) PoilCâo em 2410/89
7) Posicàoem25.'10'89
8) P«lcSoem26.tOB9
9| Posicào cm 2/i 10/89

10) Posição em »10/B9
conslanlcs dessa relacào sáo de

fin** artnriinKlfflflnrn»; rtr>«i fnniir« •*•

Indicadores Econômicos
InlInçAo
IPC(%)
INPC (%)
|-QV(%)

Jul Ago Out Nov

24,83 ?fl,7B
?9A9 27.40
26.80 37.90

20,34
33.18

36.5

35,95
36.35
38.9

3/62

HIN(NC?$) 1 6186 2 0842 2.69M) 5.0434
Cadornoln do
Poupnnç» Çí) 36.63 38.31
CorruçAo
Cambial (%] 31 ti 42 59 35.51
Ovorritght (Ba) 35 50
Hol»aHio Ca)
Bolsa do
S4o Paulo ('•! 73.80 4626
Aiuguol
Someniral (%) 29 66 119 29 265 20 396.48 583 26
Aluguel
Anual ('%) 265 20 396 48 583 2«
Alugua/I s«mn»trai
lnovo*coíiifíi!íi"i) 108 42 233 43 322 81
UH:HJ(HCr$l 1860 23 30 38 80 5270
UNIF
P'I5S (NCrJ) 33 71 592/
UNIF
p/IPÍU (NCrSI 43 60

72 53

H1.5/

81,57
im* tio
I'.|">-11 iHC/81 4_1 5_ÍJ 6M B73 1186 16.11
MVI1 (flf.rSi .'¦' .'4 ,'H 80 ),' ,',' 4rt 11
l'**í! ÍJaciOHAl
dn Smãrio iNCiSj i,") tio 149 80 192 BB 249*8 38173 541.10*
S*!»rlo
Mm Hlit (NC?|| 46 8.' 4», W) 83 3,' 107 B2 146 58 201 74
/o/iro UiüC. í(iv AnêlyHâ

Indicadores Diários

:-¦¦:¦' ui

Boirwpa
IIVRJ
iüA

Acoct,

Onta— OU
aoL

34 326 16 3»4
l 149 1 195

29 563 W 30 732.74

H» um

•?*? 00«?
?5«914

19371 91

. Taaa Anbld pré finada
Data pruo afaliva \ «obra

ao m*a vokinta"7/10 
31 44 00138 23 31
60 96/3 76 69

Vi i t '3 5 «M
P*r« •• ¦• •* 12» 139

Turismo 1150 12/0
Mar 175 Mal 2 47 Jul . S.t :
Abr 195 Jun 3» Ago 3 75 Out 7.35

Cotação do primeiro dia útil de cada mès

(HCxaVItngot* por grama*)
Compra Verve—

Banco do Bra»il|250grs| 145 10 145.50
Go)tlminet250or»| 144 50 145.50
Ourinvesl(250o,rs|
SalraflOOOgr») 144 50 t450Q
&»flu»a(10ÕOor») 145.30 145./Ú
Reservai lOOOgrsl 145,10 145,50
Bo/ar>oSimor»er»(1000grs| 145 00 145.50
/urvJiuW*» lorrnKO<)ora» e cutloamntmt crtn
iimncistkts na fíoisa Wo'tmntil * ôtt futuro*

Taxas Andima
an.tc»c;*o atrur»

TAXA
_____

BBMT
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«¦ur aniT. aaoj.
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Bolsa Mercantil e de Futuros
Conirato» Num de contraiu» Volumo Part
«m aborto negócio» noqociado* (SCrJ) 1%)

15184/ 6t2t êüjrSo 930 980 *\í>:éi
'«22/ 72 IS10 52 4/3 23.16
21417 62 1 878 243 132 1Q/.29

189 551 6 255 63/56 1 226 585 100.00

aborl mínimo mnumo ult o»ç
14900 145,50 150,00 145 50 -0.3

abert mio mái ult ajuste
T20.00 220,00 220.00 220,00 220.00'.

Volumo Ooral

VJvfíS
II IN
Câmbio
Total
Ouro
Mercado disponlvei-contrato padrão
V«icw do contrato 250gr»
cotacô»* em ourado por 0'*m*
VCtO CO**»tf n»j»gôciOS

16 764 t 670
Mi rr.ulo Futuro
valor om curack» por grama 250 grama»
veto contr negocio»
d039 1
índice
m«rcacJo futuro
valor do contraio ponto* 1 NCrS 1 0 05
cotações om numoro» ponto»
veto contr nogr^cioa
Câmbio
üoiarmorcado futuro
valor do contrato 115$ 5 000
cotações om crurados por dolor
Veto
nov9
d«39
Boi Gordo
rnorcado Muro
valor do contrato 330 arrobas liquida»
colações em ourados por arroba liquida do I5kg
Veto contr nogôcios abortura minimo
BTN
mercado luturo
colações om NC/S por I 000 BTN
Veto contr negócios abertura mínimo
d079 1369 70 7 180 7.125

ull aiu»te

contr negócios abortura mínimo máumo ult
250 17 5 310 5 300 5 310 5 310
826 39 8 1/0 8 145 B 1/0 8 165

mâumo

máximo
/ 180

último
/.13Q'

Bolsa de Mercadorias de São Paulo
Contr Morld Algodão —" .... J!
r,,,,9 Fechamonlo.

180,00™:í zôo:»
M,u' ¦ ...,.....,„. ,, ,, 3in nnTot merc oslâvol ' '™

Contr nac do cruz equiv dólar ¦•
WAs tuch
lot. nog roal more
Contr nac de café

mâx' min- lech.°az n/c
í"'!' 1665.71 1685,71 1685,61Tot 15 neg roal 1 more; firmo
Contr. nac de ouro (250 grs)Môs máximo minimo foch
"ov 14800

?„¦,„ , 2Z30° 223.00 223.00Tol 144 nog roal 2 more calmo
Contr bras cent boi gordo"ôs máximo mínimo fech

\"ÍZ 99.00 99.00 100,00
90 05Tol 36 nog roal 29 more calmo

""™™mmmmma"—"-¦¦¦¦————_———_—__b________ih______b)
Bolsa Brasileira de Futuros
Mercado Futuro de (IBV - 12) ~"
VCI°- rV?l-.nr' 

,kP6S NC/S CotaçõesContratos Aborto Mil Abt Max Mm Foch Osc%Mercado à vista (IBV-12)
Max. Min Mod Foch. Osc %"¦B'* 841' 268 988 252.500 258.685 253.168 -3.93
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Dólar Turismo.
A melhor taxa do mercado.

Atendimento rápido • parsonnlliacio. Nfio precisa :«r < llontu Falo tom o gerente.

Postos autorizados: Matriz, Copacabana, Ipanema e Barra.

ii—¦¦¦-¦¦¦ "-"—¦ --———.»  —-.-

y w-Pâ ' 'TY_lv\

Como cuidar do dinheiro

Seu Bolso
^<<^0Wê\ Todas as segundas-feiras

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Resumo das Operações

oiii.. Vol
(mil) (mil)

Wte  982.550 50 448
Mercado a lormo
Mercado de Opçôes-Opçôes de compra
Exercícios do opçôos 
íilturo c/liboraçâo
PÜluro c/relonçao
TÍJtat Geral 982.550 50 448
IBV Fechamento 1149 (-3,8%)
Das 87 ações do IBV, 14 subiram, 70 caíram e três não loram negocia-
das

Sm do IBV ¦ções fora do IBV

¦•tofM AKaa
Comi B»t«i PB
S*0 PP
Sai» Sul Am»i«ana PP
M«n««l« PP
HKllK d»M»l«'»PP

J ' ••• I.OKBt

«c»t,l» PP
Biani-uP*1
MOMfMI PP
Rrpua pp
Eititit PP

Om
O)

25 34
11, tt
«li
«tt

m»
*SC-»»1

t»00
400 OO

22.01
10 30
rrm

Om r..h
(S) (XCiS

1676 1 «aOOÔC
12 26 25OÍJ0
10S0 3 10

» ss i ste oo
**4 tttri

«¦•-•• aliaa
I *trr»<» Bjiju PP
C7«nn« PP
M#n«j) Hf.nq PP
C»M Ata.» OP
Çwnt Su'»*-?* Pí*
a...
10H1 Mawrtig PP H
UttjrtwèíON
Caaa ..-a» $,•<• PP
T»iawi PU t
Sn»i|i <>A

3050 USO
27M 399
19 St MM
19 23 62 000 CO
tlW 28 M

153! (Sl
sei roos

ssi 3*00
»w 2«oo

Mercado à vista

a.-. .,« r«

»»0»»lM'

»a~»a»p«
<uanor»PII

*•£¦*)* Vi'i«'W* PP

*aM»i» *-•«<> r*
*gi»M> "I"

*.,-¦*»¦ <«- PP

Vn4». tlQMi Pf

«a*aa>r, w>

aVap-ui Pflt
«•sul í-r

A»-*»»»^ f*maaao< PP

• ON
r Sa< P»

(* IVa* SN

tr f|í«M PP
HÇt90tta*mx**PP

htôjntim*:i-PV
f V**™*» P*%

Bat-WM H¦

&aãffi f«s

I* *¦«*¦>" **i-

hMwK1 >-'

,u.«<|»aar

f^«<W|p* P** *

'tV-r*!*., ***„#¦. PB

(tswífjr: Ulnarors OP

*•*•*/¦- Mmair» f#

f Ma*-* »>J|-- IV ¦

(Mapa
' w:* a*- »- aC^kK*** P*8

FVj*-*.r-. pp

»WW»r ¦, Wffiana-aw I
*if ¦4Jr,»X—M ?.'l V"J-*t

BfiKiatiftP-S
ffcrmuwu j**» os
ftj>»»_ Km Pi

ni4Mn»0P

íV w-—«íW *"¦
(V ¦t*í-J»-l.M f A f

C U.i*»ir#éC*> P**1 Pt'

r^MMTC M»-"-*** «r_o M-

.«•a, PP
wnacan r a

Çm-. AfsgN» OI*
PP

C «ru'i>j*rm L «ap l*A(. -

C^Jur*» »>»Trrv C»P

CflijbM •••*> PP

Otrm**} ON
•>*ti-3f,P

C&w pp
UÜPP
t*U«a Ptl
ástitr
Cmpart PP
'JíihAALi^jwwi-KPP

CJi»Mio«n(ai 3001 PP
C*«i«n» PA
'svrmm H-twtto pp
Or*ouiPP
C-tffavgc* PS
CmíBffo 5u» PP
CunPP

qfa-im» pp

DacaaO»
Dunttsabw W»
liOVIl PP

u— rp

5t«PP
£lúmaPP
f^ÇMMPA

["OesâPn PA-P

i'.£Wda &mmons PP-£-

tMim» pp

F«t»_ bnuaa PP

llrtrwM PP

riKrdfjíwi» hai-ja PP-fi

F*i»ro Li9*a f "P

PíiftlStjl PP

rmtmPP
(««iipp
ItApliP

rmpt»»M PA

F*l^síWCulOS PA

PriKv&OSui1 PP

o>atw»pp
ÜaViíím PP
Gt&MlH* PP
íjiflnolíW PP
íiuigol PP

IWIa4»pp

fuíring OP

H«íf mg PP

fínfftsg Brinquedos PP

IguaouCofe PA-R

i.ÍJlfcii Cnln PO-E

inbrac PP

inopsr PP

i(?t'»ng* Ptfí PP

Ipiranga Hof Pp

Iploc PP-E

IMP Plt PP

J.HAarto.PP

aíoso Silva PP

«.pa»,*»!— pp

L. FoaM» FaclMdural PP

Ucosa PP
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Empresas em Situação Especial
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Câmbio

Coroa Dinamarquesa ,...„„„.„
Coroa Norueguês* „r
Coroa Sueca ,..,.
Dotar Auslraliano .. **

Dólar Canadense
Escudo
Florim
Franco Belga
Franco Francos
Franco Suíço .. 
Iene „,
Libra
Lira
Mnico 
Marco Filando/
Pesola
Xelim
Dólar do lipo b Dólar por moeda
15 Horas

Howm per dotar
Compra V»nila

7.1154
6B525
63669

077917
1.1695
156.77
20630
38.376
6,2071
1,5979
141,53
1,5649
1341,6
I 8276

4 2206
116,03
12 858

7.1786
6.9125
6,4231

0.78613
1.1794
158.13
2.0806
38.734
62599
16117
142,7?
1.5/85

lmCnaiao«M
Compra V»nd»

0.71226
0,73967
079603
39839
43153

0.032334
24575

0.13200
0 816/9
3,1724

0.035813
80013

1353.4 0.0037779 0.0038298
1,8431 27741 28115
4.2595 12004 t.2174
117.07 0.043675 0.044282
13.002 0.39325 039960

0,72199
074980
080699

4 0391
43933

0032774
2 4905

0,13389
0,82776
3.2155

0,036303
8,tt03
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Fundos ao Portador

¦c»« «oi
v*»iixjh '042W ti-saaa
*raV««ai1Vl)) _i__S___"*_4
AfM>r«raatt»rf«j!l IM 123*40 tOOlWS»
B*iMm3>>iP>T)t OH-Tr» •JSlitlM
BarMfitPJll 5812300 2525205»
»•__ 'bp iSPi i oataão wwi»
B«rM»a»i«ni a»?2a? iMtTtsw
B6CcwiOK?itu,> isus-* lawasiw/
B»mo«iUG|7 24tt2*S1S 7l7'tjgiÍ2
BMCfSPl9 4I170S3 *?t.'«6S3l
BMG IMG, I 80 87233» 100040231
to»^"Pyl»*» iWJlI 113363204 '4!9C9g3i
BOB3P f un» BUS iSPl 1 0251123 465807,-82
Bottno r»mrx»«n |SP) 0424977 45? a» 158
jr*s* S S4>myi [tU| 8 2,-5 5CI818 «l"»4 «.-'4
Conci?>rr>j»tan> 16943/4 toa»
cWsaxo |5P| 8 3» 4473644 50128 9C2
looraS^coiMia l«f7S4O06 500613
tj?niiiDlVM.PJ)8 15931210 1078624
finiaalSP)» __^_____?

_g__j 0649565 6I7Õ84I
G«f»ntmHJ|8 328WI974 5192 841
ÍOBISPl 7 53812374 2050 406
lUu-IUiTWl ISPl 7 508871 1926 228 638
Mm Henrii BBC {RJI» 145 387000 753/? .TO
05jj5ÍJÊ_ 34 618000 11048 155
Montmaltur» [PJj 327S46710 164 862 6M
Muttiplic (SP) 6 137 419316 98 538 322
Hnoon«*lBNI.IUj9 265 186372 1252 060168
0mcgi(RJ)8 6192.444028 2269" 832
Punam i,RJ|8 88616819 193 768
Ronda ma» (PEj 14 926754 9811425
Saiu jSP) 0,421273 1851 856 815
ãerlm; (RJ) 21.198858 4 9213'àr
VctMlRJl') 58 8/2807 1431845
Aymorg-rANnoni t 555362 35 765 737
Arbi (RJ) nom 9 4 106050 57 526 25!
BMGlMGInom 1859384 63 459 5/8
Banoitc (RJ) nom 23730068 282 630 829
Boavista 1RJ1 nom 7.468544 302 187 329
Cliasc S Sayinon (RJ) nom 8 286 744628 420 Z9? 058
Econômico (RJ| nom 3341621 112/61
llauvesl (RJ) nom 6.176786 631 628 164
Multrplic nom I 37882 46 76/ 160
Ronda mais nom 6 15 085772 6 165~Í86
Saíra (SP) nom. 0442344 11)8 170662

1) Posição cm 2B'04i89
2) Posição em 06!06 89
3! Posição cm 28'0*'B9
4r Fosicãoem 11/09/89
51 PosiçSoem 18'10)89

'" Todas as inlormacòes
ifisoon!whilirtf.d*? eidusivrt

61 Posição cm 24,10/89
7) Posicàoem25.'t0'89
8) PosiçSoem26:1089
9| Posição cm ?/i 10/89

10) Posição em 30I0'89
constamos dossa relacào sáo de

fins fliiminKrriiiflnrn^ rtr>«t liifiiifw •*•

Indicadores Econômicos
Jul

InlIoçAo
IPC(%)
INPC (%)
FQVI*.'.)

_A«o_ 5.1 O11I Nov

24,83 ?8,76 70,M 35,95
?9,49 2/40 33.18 38,35
26 80 37.90 36.5 38 9

37 62

-TJJTTTÓpIi? HININC/Il
1 2966 1.6166 2 0H42 3,6647

Cadorrtota do
1'oiipnrtça |'.|

__M
25.45 29 40 29,99 36.63 38.31

CorruçAo
Camtiial (%) 31.74 42.59 29.36 35.51
Ovornight (¦*•») 25.76 35 50

HoI»bRio (",) 39 05 42.15
Boloa do
Sâo Paulo ('•) 73.80 25 03 4626
Afugunf

29 66 119 29 182 36 265 20 396.48 583 26
AlUQUOi
Anual (%) 29 66 265 20 396 48 583 28
Aitiflu»! oomatiiat
(novo* contratos) 108 4? 233 43
UHMJIHCrS) IB60 30 00 38 80 52.70
UNI*-
P»I5S (77C7S) 20 97 26.18 3371 8.1,5/
UWIF
p/IPTU (NC/SI 26.18 3371 43 60 61.57
lil,» 4A

I '('»': INC/Sl *J2 SÍ4 6_74 HJ2 MBS 16 31
MVIt iNQrS) .'¦> .'4 ,'B ¦>, ),' ,',' 4rt 
l'i*f! Uacionai
do SniSfiQ i.HC/Sl 120 00 149 80 K)? 249_3 38173 541 io
SaJtrlo "~~"
Mm H«> (NC/Sl «6 8fi 4»i80 «3.3/ 10/ B2 146 58 201/4
2on7» lOGf. 7(iV Analfiit

Indicadores Diários

ImUcM OntMtra Dia HA um
»nt. m«»

lk.v«r»pa 34 3:>fi 15 3íX4 ?2 002
BVHJ I 149 1 194 758 914
SUA 29 583 38 30 ?3Í,74 19 371.91

OaU praxo »l»ti»a tãoCra
a« m* y olajm.

27/10 31 44 00138 23.31
." to 60 96 73 76 69

Turttmo 1150 1270
Mar Mal ¦ Jul . S.t 4.7Q
Aba li» Joo 3 20 Aoo 3/5 Oui 7.35

CotaçAo do primeiro dia útil da cada m«s

^UJBBB___E_*^^^_B8__B&Sff^^ '''*"

(HCtt-lIragtjla por grama»)
Compra Varada)

Ont»— Compra Vaàtda Áo>o<\)

(•aiaja |180 12 30 139
i ¦Ma«»»i,aKaa«aaaaaaaa«BaaaaaaaaBMa^^^^^

Banco do Bra»H(250grsl
Goidmino(2S0f*ri)
OurinvMt(250ç)r»|
Safra(IOOOgra)

M«»«rva(t000gr»|
Bo/arto Sima>rtaaiii(1000or6|

145 10 145^0
144 50 145.50

144 50 145 03
145.30 145. /rj
145 10 145,50
145 00 145.50

fundido'»» 'orrMKoarJoraa « cuarodi/tnla» era-
rj»ncr*ioVti nu fío'$A JWra d» futuro*
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Bolsa Mercantil e de Futuros
C-üitraío» Num dn contrtH>% Vo'umo Part
am «barto negócio» noçociado» 1SC7S) 1%)

'St 847 6.121 60 368 930 980 «toriU'«227 1S10 52 473 23.16
21417 62 1 8/8 243 132 1Q7.29

t89 551 8 255 63 756 1 226 585 100.00

Volume Qoral

víuíO
»IN
C«Vmb*o
Tota»
Ouro
«terçado di*twrHvoi<ofitrato padrão
V«i<x do contrato 250Q7»
col»cô«« em c r u.-»<!o por Q7»rn«
Veto eontr nvgocio»

16 764 1 670
Msrcado Futuro
vaior om cru7«dos txi' grama 250 grama»
veto contr noooclo*
d079 I
índice
moicado tuturo
»alor do contrato ponto» 1 NCíS 1 0 05
cotações om numero» ponto»
veto contr negócio»
Câmbio
Dótar-morcado tuturo
valor do contrato USS 5 000
cotacôo» om cru/ado» por dOlor
Veto
nov9
d«79

Boi Gordo
rnorcado tuturo
valor do contrato 330 arroba» liquida»
coibçOo» om cruzado» por arroba liquida do t5kg
Velo contr nogôcioa abortura
BTN
mercado tuturo
cotações om NC/S por t 000 BTN
Veto contr negócios abortura
do/9 1 369 70 7 180

atKtfl mínimo ma* imo ult osç-
14900 145,50 150.00 145 50 -0.3

abert min má, ult ajuste
r20.00 220,00 220.00 220,00 220.00!

ull aiuste

contr nugúcios abertura mínimo maaimo ult
250 17 5 310 5 300 5 310 5 310
826 39 8 t/0 8 145 B 1/0 8 165

mínimo
7.125

mâmmo

máximo
/ 180

último
7.130'

Bolsa de Mercadorias de São Paulo
Contr Morid Algodão
MÔ9
doí
mar ,..,., _'_¦*'_¦
mai '
Tot more ostàvol
Contr nac de cruz equiv dólar
Mes
Tot: neg roal more:
Contr nac de café
w*s mâx.
do* n/c
mar 1,685,71
Tol 15 neg roal 1 more: lirmo
Contr. nac de ouro (250 grs)Mos
nov
dor
Tot 144 nog roal 2 more calmo
Contr hr.-iü cent boi gordoMos
dez

Fechamonto
180,00
200,00
210,00

loch.

máximo

223.00

luv

máximo
99.00

min.

1 685./1

minimo

223.00

mínimo
99.00

Tol 36 nog roal 29 more calmo

loch

1.685.61

toch
148,00
223.00

fech'
100,00
90,05

Bolsa Brasileira de Futuros
Mercado Futuro de (IBV - 12)
Veto. Vol. nr. Pôs NCzS

Contratos Aberto Mil Abt
Mercado à vinta (IBV-12)
Abt Max. Min
263 840 266 988 252.500 '

Max

Mod
2S8 (S8S

Cotações
Min Foch

Foch.
253.168

Osc%

Osc %
-3.93



JORNAL, DO BRASIL Economia
Mudança no

í

pode levar a
i 0 projeto do Ministério da Fazenda
de mudar a constituição das carteiras
tio» fundos de curto prazo, e com isso
atrair investidores para as cadernetas de
poupança, foi mal recebida pelo merca-
ao" financeiro, As opiniões, de modo
geral, convergem para o conhecido di-
lado popular: o tiro pode sair pela cuia-
ira. Quer dizer, trocar parte da carteira
dos fundos constituída por Letras li-
nanceiras do Tesouro (I.ITs) por letras
hipotecárias poderia empurrar os gran-
des investidores que preferem nào se
identificar para os ativos reais, como
ouro e o dólar.

"A incerteza hoje é muilo grande e o
investidor quer fazer uma aplicação por
um prazo inferior a trinta dias. Se ocor-
rer a mudança, quem faz a aplicação ao
portador (não precisa se identificar) vai
partir para o black c o nominativo vai

para o overnight". calcula o diretor do
Banco Boavista Roberto Castelo Bran-
co. A alteração imaginada pelos técm-
ais do governo foi motivada pelos ele-
vados saques na poupança, que ja
alcançam os NCzS 10 bilhões até selem-
bro.

terça-feira, 31/10/89 caderno tsr-
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curto prazo
ativo real

Os especialistas sào unânimes em
apontar que o momento nâo é oportti-
no para alterar as regras dos fundos
com o objetivo de reduzir a sua rentabi-
lidade real que cm outubro deve ficar
próxima dos 3,5%, já descontada a in-
ilação oficial divulgada ontem. A quan-
lidade de dinheiro em poder dos fundos
é expresiva, alcançando, em valores re-
dondos, o montante de NCzS 62 bi-
Ihões. E praticamente a totalidade des-
tes recursos está aplicada sob a forma
de LFT, o mesmo panei que o governo
chegou a ter dificuldades cm vender há
um més para os bancos, corretoras e
distribuidoras.

Castelo Branco qualifica como um"contra-senso total" obrigar os bancos
a colocarem nas carteiras dos fundos as
letras hipotecárias, títulos de longo pra-
/o, que fariam contraste com as LFTí,
papéis dc curtíssimo pra/o. 

"Vai afetar
a liquidez das carteiras", avisa o empre-
sário. o que. cm bom portucués. quer
di/cr uma queda da rentabilidade dos
fundos.

Mercado externo
A libra esterlina, desafiando as

previsões de que continuaria a
cair, manteve-se estável nos mer-
cados cambiais devido á tnterven-
ção maciça do Banco da Inglater-•ra. Fm Londres, a libra chegou à
marca de 2,89 marcos alemães
após abrir a Z.SSdS. Com a mter-
fcrcncia do BC inglês, acompa-
abada por compras das grandescompanhias, a libra fechou cota-
da a 2,9003 marcos alemães.

Dólar — A moeda americana
ficou cm segundo plano, ofuHada
pelos negócios com a libra esterlt-
na. No mercado de Tóquio, o
dólar fechou estável cm 142.17

ienes. Fm Londres, as cotações
do dólar no fechamento foram:
1.8377 marco alemão e 142.15
ienes.
Ouro — O ouro atingiu os pre-
ços mais elevados dos últimos três
meses e meto. confirmando a
crença de que os investidores cor-
rem para o metal quando a situa-
ção não é muito clara nos demais
mercados. Fm Zurique, a onça-
troy fechou cm l'SS 377.00 c
cm Londres o preço foi licctra-
mente mais baixo: USS 376.75.
Bolsas — A realização de lu-
cros auferidos na semana passadafez cair em 0.31 ° o o indtce Nikkci

O Estado como garantia
A naiistns receitam
nções dns estatais
contni n inflação

As 
ações de empresas estatais es-

tão sendo recomendadas por
especialistas do mercado como boas
alternativas de investimentos no mé-
dio c longo pra/o. Cirandes investido-
res, bancos e até mesmo companhias
abertas procuram agora como prote-
ger seus patrimônios, ou seja, fazer
hédge, O motivo apontado pelos ana-
listas para recomendarem as empre-
sas estatais é que quase todos os pro-
gramas econômicos dos candidatos á
presidência da Republica falam sobre
um forte reajuste de tarifas publicas.

"O iartfaço deverá melhorar mui-
to a situação de algumas estatais com
ações em bolsa, como a Telcbrás c a
I.ighl", prevê Luiz Arthur Correia,
diretor da AGX Investimentos Ele
acredita que estas ações servirão co-
mo uma excelente proteção para

da Bolsa de Tóquio que fechou
em 35.417.44 pontos. O mercado
de ações de Londres apresentou
fortes ganhos, revertendo narte
da queda da semana passada na
esteira da renuncia do ex-ministro
Nigel Lawson. O Índice 1*1.SF pa-ra as HX) blue chtps fechou 30,1
pontos mais alto cm 2! 12,2 pon-tos. A Bolsa de Nova Iorque
abriu cm alta, auxiliada pela deci-
são de importantes corretoras de
suspender por hora os negócios
através dc computadores. O indi-
ce Dow Jones subiu 6.76 pontos e
fechou cm 2 603,48 pontos. Fo-
ram negociadas mais dc 125 mi-
IhÕcs dc ações

Cambio Bozano, Simonsen. A ponte financeira
entre você e o mundo.

<BfflkxSimonsen Informações:
DDD Gratuito: (021) 800-6163 - no Rio dc Janeiro: 271 -8001

grandes carteiras dc investimentos,
lalvez até melhor do que o ouro.

Risco — Roberto Sampaio Cor-
reia, diretor da Distribuidora Sheck,
lembra, entretanto, que este investi-
mento c para o médio e longo prazo."Pode até perder um pouco no inicio
da inflação, mas depois poderá recu-
perar com folga esta diferença c mos-
irar uma excelente lucratividade",
analisa. Ele adverte que o mercado de
ações c de risco, ainda mais agora,
com um cenário lão indefinido. "Mas
é um dos poucos mercados que ainda
têm espaço pela frente, 0 caminho i(o
dólar e do ouro pode terminar logo",
acredita.

O ouro c considerado, tradieio-
nalinenie, como excelente hedge, mas
nào está sendo recomendado agora
porque já subiu demais. "Comprar
agora é um risco muito grande",
acredita Marcelo Nordskog. gerente
deCommodilicsda corretora Baluar-
te Ele recomenda que os investidores
fiquem mesmo no curtíssimo prazo,
ou seja, no overnight ou cm fundos,
pelo menos ale que se tenha um qua-
dro mais definido das eleições.

Grama do ouro cai 0,3 %is
e o 'black' recua 1,6%

JaM
31»

Os grandes investidores dos mercados
de risco trataram de fazer vendas maci-
ças do ouro c do dólar com vistas a
contabilizar uni bom lucro. Assim, o me-
tal, que valorizou 21,5% apenas na se-
mana passada, abriu ontem cm baixa e
no encerramento do pregão da Bolsa
Mercantil & de Futuros (BM&F), o gra-
ma foi cotado a NCzS 145,50, um recuo
de 0,34% em relação á sexta-feira. O
black cedeu mais e foi negociado, na
média, a NCzS 12.30 (venda) e NCzS
I l,K0, na ponta dc compra, aprcscnlan-
do uma queda de 1.6%.

Foi um dia sem boatos, e as distribui-
doras ligadas aos doleiros paulistas re-
solveram vender grandes quantidades de
ouro, movimento chamado dc realização
de lucro e que sempre acontece após dias
seguidos de altas elevadas.

Traqüilo desc ser da mesma forma o
leilão dc Letras Financeiras do Tesouro
(LFTs) hoje. quando o Banco Central
pretende vender para o mercado um vo-
lume dc títulos correspondente a NCzS 6
bilhões. A princípio, a novidade pode
ficar por conta do ligeiro aumento da

381
rentabilidade dos papeis, algo próxim*
de 1,1% ao ano, de acordo com a exfKt?
tativa dos diretores dos bancos.

Restando apenas um dia para enetx-
rar o mês, o over está indicando para aü
empresas um ganho recorde neste semw
tre (44,84%) e, já descontados os impofr
tos — rendimento que vale para as pes-
soas fisicus —, alcança os 41,47%.

Poupança Amanha é um exce-
lente dia para a aplicação na caderneta
de poupança. Isso porque os dois feriu»
dos, dc Finados e da Proclamaçáo lli.
República, fizeram com que este nicsl
lenha apenas 20 dias para o mercado
financeiro Corno se sabe, o overiiigjiji,',
assim como os fundos de curto pr;uo,
nào rendem nos sábados, domingo»,.e
feriados, enquanto o rendimento da pou-
pança corre normalmente. —-

Nestas datas boas para a poupai^
os bancos costumam não aceitar depósi-
tos elevados na caderneta. Pela lei, po-
rém, nào existe qualquer impedimento e
c bom insistir para fazer a aplicação,
valendo-se da vatangem.

Wimmir garante Mercado inicia semana :
com queda nas bolsas '_que opções vao

reabrir amanhã
O mercado dc opções reabrirá ama-

nhã. com a publicação, no Diário Oficial.
das novas regra» A garantia vem do
presidente da Comissão de Valores Mo-
biliários, Martin Wirrtmcr.quc esteve on-
tem cm Brasília com o ministro da Fa-
zenda. M.iiKon da Nóbrega fck divvr
que. apesar dj ertse dos funcionários d.i
CVM. o colegiado se reunira hoje pira
aprovar as ultimas normas que precisa-
vam ser definidas, em relação ao papel
da» bolvn de valores,

"Vamos irahnr na quarta-feira", dt»-
se Francisco de Soma Dantas, presidente
da Bolsa dc Valor» do Kio dc Janeiro. A
publicação úm novas regra* do mercado
dc opções so vera feita amanhã, mas,
segundo Souza Dantas, haverá tempo
para começar logo os rtc|òc>0í Quanto
ao mercado futuro dc índice», a Bolsa
Brasileira de Futuros informou que difi-
olmente o» negocio-» serão reaberto» am-
da esta semana "Ha um caminho buro-
critico a ser »rguido". explicou João
Batista Fraga, .upcnntcndcntc da BBI
0 man provável c que este mercado iõ
volte a funcionar na protmu semana.

O mercado dc ações mostrou ontem
um comportamento fraco, dc pouquissi-
mo» negócios. Os investidores institucio-
na«, ou seja. fundações de previdência c
seguradoras, estão muito comprados c
ate mcsrnu os grandes banco», que vi-
nham comprando nos últimos pregões,
ficaram afastados. O movimento ficou
praticamente por conta apenas dos pro-lissionai» de mercado A Bolsa dc Valo
re» dc São Paulo fechou com queda de
2.9% c a Bolsa dc Valores do Rio dc
Janeiro caiu ainda ma». 3.8%

Os analivtav ja estavam aguardando
um reajuste dc preços para baixo esta
semana, nus não esperavam que fosse
logo no primeiro dia. nem como foi. O
índice Bovespa, termômetro do mercado
paulista, bateu cm um forte barreira, ou
resutencia. como chamam os analista»;
35 mil pontos. Ontem, este índice fechou
cm 34 326 pontos F importante que pa-
ra confirmar a IcndèrKia de alta este
índice ultrapasse com força o nível dos
35 mil pontos

Juros Mas não c so esta questão
técnica que está intcrfcnndo no compor-
lamenio do mercado. Acima de tudo. ha
um forte ingrediente político mexendo

com a fida dos ativos financeiros, A
proximidade das eleições, com a possível
vitoria de um candidato de esquerda no
primeiro turno, esta tirando o sono dos
empresários financeiros Outro fator que
esta influindo muito neste cenário é a
garantia do governo dc uma alta taxa de
juros acima da inflação como prèrmn
para quem icm seu dinheiro no over-
night. -"***

"Esta» taxas cstào realmente preocu-
pando. Quando a bolsa cai. o ínvcsti«Jcvr
fica assustado porque esta perdenden!
remuneração do over", lembra Célia
Amada Lodi, analista dc investtmcnfti!
da Fundação Real Grandeza (dos fufl.
cionanos dc Furnas) Fia lembra que as
fundações estão mais do que compradas*
com 40% de seus patrimônios, na media,
aplicado cm ações. "A bolsa devera m~
dar de Indo por algum tempo", acredita?
Na giria do mercado, <w.7,jr de lado sintl-"
fica ter um comportamento bem projjj-"
mo do estável, sem subir muito ou cair
demai» Ontem, toda» as ações dc grauaic
liquidez, conhecidas como t>lue-ehips?ff
charam cm uueda.

Bolsa de Valores de São Paulo
Resumo das Oporaçòo*
Lote Padrão
ConcordatArias
Direitos e Recibos
Fu/idos de Inc Fiscais DL 1376
Exercício de opções de compra
Mercado a termo
Opções de Compra
Fracionário
Total Geral
índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Mâumo
Indtce Bovespa Mínimo

Olriaím»)

1 319 469
U5313
64 282

43

6641

25
1565 776

35 049
34 326
35 628
35 292

IStaaa
VoUraS)

137 004 zmmmmmn
353 Ca~.»»c*
,,, 'aa nu
61í CaaaaPPCOl

a»-/.-*. IV

3 513

90
141 580

(-2.9%)

Das 67 ações do BOVESPA. 14 subiram. 43 caíram e 10 permaneceram
estiveis

Oaclbçõe» do Mercado Oscilação* do Bovespa
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Fisa pede um ano de suspensão para Senna
RiVrnln Unimi  1R/1/AO "*"" "¦»•

LONDRES - "Ayrton Senna é um
piloto de talento, mas ao mesmo tempo é
perigoso para a segurança de outros pi-
lotos". Este é o argumento que a Federa-
cão Internacional de Esportes Amorno-
hilisticos (Fisa) usa. num documento
reservado, para pedir a cassação da li-
cença do brasileiro por um ano, o que o
impediria de participar do Mundial de
Fórmula l de 1090, e que foi revelado
ontem.

A proposia de cassação da licença é
do secretárío-geral da Fisa, Yvon Leon,
que considera a punição imposta a Sen-
na", no GP do Japão (ele venceu, mas foi
desclassificado), moderada, "considerar)-
do a gravidade das diversas violações
cometidas por Ayrton nos últimos
anos."

"Não nos interessa saber quem será o
vencedor do Mundial, mas queremos que
seja o triunfo dos valores corretos e, só
podemos garantir essa legalidade, obscr-
vando atentamente todas as circunstân-
cias que envolveram o acidente de Senna
no Japão", afirmou Leon A McLaren
esta apelando da decisão dos comissários
da corrida japonesa por entender que a
manobra de Ayrton furar a chicane
para voltar a prova foi legal, perfeita
diante do regulamento.

Sôrrjlo Mornos — 1673/89 Orlando Prlto —;

Yvonfnz carua contra Senna

Na semana passada, o tribunal de
apelação da FIA (Federação Internado-
nal de Automobilismo), hierarquieamen-
le superior á Fisa, reuniu-se para julgar o
recurso da McLaren contra a desclassifi-
cação de Senna do GP do Japão Depois
de ouvir pessoas envolvidas no caso, o
tribunal adiou para hoje sua decisão

Os acidentes de Ayrton
O informe da Fisa relaciona seis pro-

vas nas quais o piloto brasileiro teria
cometido "faltas 

graves", colocando em
risco a segurança de todos os parti-
cipanies. desde Mon/a. no ano passa-

. do.
1988 — GP da Itália: Condução perigo-
sa. Bateu no veiculo de Jean Louis
Schlcsser nos esses de Mon/a -- capi-
lúlolV(C),
I9§9 — GP do Brasil Condução perigo-
sa. Choque com o veiculo de Gerhard
Bcrgcr — capitulo IV (Q,
1989— GP tia França: Violação do có-
digo de condução. Cortou a pista da
direita para a esquerda, guiando pen-
gosamente.
1989 — GP de Portugal: Co-responsãvcl

do acidente com o veiculo do inglês
Ntgcl Mansell.
19$9.— GP da Espanha Violação do
código de condução Não respeitou a
bandeira vermelha para' parar — anexo
II. artigo 4".
1989 — GP do Japão Oito atos irregu-
lares, incluindo ser empurrado pelos fis-
cais, furar a chicane, gui3r de maneira
perigosa — quando seu acrofòlio dian-
teiro se soltava. Pelo informe i!.i Fita. os
comissários da corrida do Japão, os co-
missános internacionais e o diretor da
prova ~ reconhecidos como os melhores
do mundo, pelos seus 20 anos de evpc-
nértcia ~ só tomaram a decisão de des-
classificar Senna após ouvir o próprio
piloto e o chefe da equipe McLircn. Ron
Dcnnis

Conta-giros
Emerson — O brasileiro Emerson
Fittipaldi, campeão de Fórmula Indv,

¦ chegou ontem ao Brasil para decansar
Hoje, seta homenageado, com um ai-1 moço na boate Gallcry. pela General1 Motors do Brasil, responsável pelo de-
senvolvimento sio motor Chcvi. uiili-
/.ido em seu carro nesta temporada
No dia 12 de dezembro, completa 4,1
anos

Carcasi — O brasileiro Paulo Car-
casi fará os pnmctros testes com o carro
da Formula JÜOÜ de Dcam Madgwt/k
Motosport na próxima terça-feira, cm
Silvcrslonc. Inglaterra Carcasi foiconvi-
dado por Robcrt Syng, dono da escude-
ru inglesa O carro que vera utilizado e
um Revnard K9D. equipado com motor
Ford Cosworíh

Edberg revive seu bom
jogo e vence em Paris

PARIS - O sueco Stclan Fdberg.
terceiro tenista do mundo, mostrou on-
tem, na primeira rodada do torneio de' tênis de Paris, um pouco do jogo que o' levou a ganhar Wimblcdon c outros

. dois GPs no ano passado, na fácil vitò-
, na cm 6 2 c 6 3 sobre o soviético Andrei
, Chesnokov — um nível de tênis que ele

ainda não apresentou com regularidade
na atual temporada, onde so venceu um"Tíbs seis torneios disputados

Nas duas outras partidas do dia.
..pelo torneio em ginásio coberto mais

riío do mundo (USS 1 milhão 11? mil).
o argentino Martin Jaitc, 17° do ran-

-, king. derrotou o alemão-ocidental CarI-
Uwe Steeb. 15". em 2 6. 6 4 e 7 6 (7-3no desempatei, c o americano Aaron' Krickstein. oitavo, eliminou o suecoMikael Pernfors, 50". em 6 I c 6 3 Na

J continuação da rodada. Gu> F-orgel ga-
, nhou de Fabricc Santoro cm 7 5 e 6 3
i num duelo francês, o americano Mi-chael Chang passou do isralcnsc Amos

Mansdorf, então campeão, cm 6 3 e' 6 2. c o francês Henn Leconte venceu o
americano Richard Matuszcwski em 7

, 6 (10-8) e 6.0.

Campeão do Tóquio Suntory em
abril passado, mas finalista derrotado
cm Roland Garros. Wimblcdon. Scotts-
dale, Cincmnaii c Basiléia, Fdberg que-
brou duas vezes o saque de Chesnokov.
21* do mundo, na pnmctra serre Sem-
pre rápido e certeiro nos voicios. tecu-
perou-sc de uma desvantagem de I 3 no
segundo t,í para ganhar cinco games
seguidos.

"Sabia 
que deveria jogar'agressiva-

mente. A chave de meu jogo c a vcloei-
dade e me movi bem" A seguir, o
principal jogador sueco comentou sobre
a diferença de nivcl de seu tênis entre 88
c 89. "Tc faz pensar o que aconteceu de
errado para tentar acertar. Mas sei que.
se continuar trabalhando, dará certo "

"Não c que eu tenha tido um ano
ruim, mas poderia ter sido melhor",
contmou Fdberg, 23 anos."Não há
muito entre vencer c perder. Apenas um
golpe aqui c lá. Ganhar um titulo do
Grand Slam é uma grande façanha.
Chegar em segundo c bom, mas nào o
bastante para mim "

Mattar é eliminado na Bahia
Ouhydes Fonseca

ILHA DF COMANDATUBA, BA' —"A maior esperança brasileira no Brás-
icmp Open, torneio challenger de l'SS
75 mil em prêmios, não passou da pn-
meira rodada. Luiz Mattar, ainda sem
rumo, apesar de recuperado de uma
contusão na mão direita, foi eliminado
pelo australiano Richard Fromberg em
4/6, 6/4 e 7 5 cm quase três horas. O
brasileiro ocupa, atualmente, a 65* po-
siçào no ranking. Seu adversário, a 145*.

Com as arquibancadas vazias, Mat-' tar e Fromberg fizeram o primeiro jo-
go do dia. O brasileiro, campeão dos
GPs do Guarujá (SP) e Rio de Janeiro,
não parecia confiante, mas, mesmo as-
sim, quebrou o saque do australiano de

10 anos no nono cume. lei 5 4 e fechou
a série a seguir. O brasileiro passou a
irritar-se com os iui/es de linha. Des-
concentrou-se c perdeu seu serviço no
10" game, sendo derrotado em 4 6. Na
terceira série, ele tinha 5 4, saque a
favor, mas foi punido por ler pisado na
linha na hora de sacar. Irritou-se de
novo, permitiu a recuperação do ad-
versário, foi quebrado duas vezes e per-
deu em 5/7.

A rodada teve: Otav io Delia (Bra) 7 5
c 6 I Glenn Michibata (Can); Dan Cas-
sidy (EUA) 6 3 c 6 I Eduardo Mandan-
no (Esp); Mauro Menezes (Bra) 6 4 c 6 2
Mario Tabares (Cub); Jean Fleurian
(Fra) 6/1 e 6 2 Pablo Arraya (Per); Jo-
han Andcrson (Austra) 6 3 e 6 2 Philip
Johnson (EUA); Josc Altur (Esp) 7 6
(7-4) e 7/6 (7-5) Fernando Roese (Bra).

Outro Mandarino na quadra
Um momento de saudade pairou por

alguns instantes na quadra dois do Ho-
tel Trãnsárhéricá, No placar, o nome' 
Mandarino, que enfrentava o america-
no Dan Cássidy, evocou entre os mais
antigos uma época brilhante do tênis
brasileiro nas décadas 60 e 70. Era

i quando a dupla Thomaz Koch/Edson
Mandarino ocupava as manchetes es-
portivas. Mas a curiosidade, para o
público leigo, ficou apenas nisso: Eduar-
do Mandarino, 20 anos, filho de Edson.

nào exibiu o mesmo jogo do pai, cheio de
habilidade e técnica de fundo de quadra."Puxei mais o estilo de minha mãe",
reconhece o próprio Eduardo, que par-ticipa do Brastemp Open como convi-'dado. A mãe, Carmcn Coronado de"Mandarino. foi cnmrvà csn.intiohi mm

um jogo de muita garra. O filho, que
perdeu para Cassidy em 6'3 c 61, está
no Brasil — terra do seu pai (nascido
no Rio Grande do Sul c naturalizado
espanhol) — pela primeira vez e quer
participar de outros torneios no país
até o fim do ano. "Até agora, só havia
competido na Espanha. Mas, cm 1000,
quero entrar no circuito da ATP (As-
sociação dos Tenistas Profissionais)."

Ele contou que o pai continua ligado
ao tênis. Aos 48 anos, é representante
da fábrica de material esportivo Kneissel
c organiza competições. Até hoje, se
mantém em contato com Thomaz Koch
e Luis Felipe Tavares, que completava a
equipe brasileira na Copa Davis nos
anos 60e 70. (OI.)

^BBBBBBBísmBBBBBBBmS^^wF^ 
^^^^^n^ÊBmM^l\Wfs\wf^aK^^^^s * '

Ron Ihnnis usou até videoteipas para tintar provar que a Fisa errou om punir Sentia

Dénnis promete ir à Justiça comum
João Uosco Jardim

LONDRES — O chefe sli equipe
McLaren, Ron Dcnnis, disse que recor-
rerá á Justiça comum se a vitória do
Grande Prêmio do Japão nào for dada
ao piloto brasileiro Ayrton Scnna "O
titulo mundial nào esta cm discussão.
Nào mts interessa quem vai ganhar o
campeonato, mas a lisura úa competi-
ção". afirmou o inglês, durante entre-
vista concedida a imprensa internado*
na!

Visivelmente emocionado, IX-nni» rc-
feriu-se várias vezes a "honestidade c
integridade" da McLaren nos II titu-
los mundiais que conquistou para jus-
linear sua decisão de entrar com rc-
curso junto a Federação Internacional
de Automobilismo (FIA) contra a des-
classificação de Senna.

Para salvaguardar esses valores, dtv-
se, "c necessário examinar cuidadosa-
mente as razoes que cercam a exclusão de
Scnna dos resultados do GP japonês"
Segundo cie. as circunstâncias cm que os
comissários da corrida deram a vitóna a
Alessandra Nannmi, da Bcrvctton. são"meomuns" e as razsVs subjacentes a
essa dccivio são "incorreta* "

Dennis contestou, um por um, os
argumentos apresentados pela Fisa (o
braço esportivo da FIAI para punir o
piloto brasileiro, mas concentrou sua
defesa na alegação de que a decisão dos
comissários foi tomada com base na
furada da chicane cometida por Scnna
depois da batida com Alam Prost. que
abandonou a corrida. A Fisa argumen-
ta que o brasileiro não completou o
percurso da corrida porque furou a chi-
canc c nào retornou ,i pista no pon-
to onde a havia deixado, preferindo
utilizar um atalho

Videoteipes — Segundo o chefe
da McLaren, o regulamento nào obriga
o piloto a retornar no mesmo ponto Ek
suvtenta que os atalhos, como vias de
fuga. são "parte integrante da maioria
dos circuitos" c os obstáculos coloca-
dos na pista desses atalhos vivam exa-
lamente a impedir que o piloto tire
vantagem da situação

"(K videoleipcs provam que o carro
de Scnna nào foi levado para uma via
de fuga com o objetivo de tirar vanta-
gem". disse Denms. Fk exibiu uma serie
de vídeos de comdas passadas onde os
pilotos uwm normalmente os atalhos pa-

ra evitar as chicanes "sem 
que a Fisa

lenha falado em punir ou desclassificar."
Dcnnis critica a entidade por nào

dar detalhes da acusação de que Scnna
teria feito uma "manobra 

perigosa" ao
lentar ultrapassar Prost "O regulamento
admite expressamente a ultrapassagem
pela direita", disse cie, nào sendo esta a
razão da manobra perigou "As foto-
grafias aéreas mostram claramente as
circunstancias em que o acidente ocor-
reu"

O chefe á.i Mv I arcn disse que o com-
promisso de sua equipe para com va].>.
res de honestidade e integridade ptxleser comprovado, na pratica, pelo tra-
lamento cquânime que oferece aos seus
dois pilotes 

"(S resultados falam por si
mesmos c não importa o que dizem ter-
ceiros ou os nosvos própnos pilotos. A
equipe sempre atuou de forma impar-
ciai".
Mas cie prometeu continuar lutando
pelos valores di McLaren, ainda que a
decisão da FIA seja tomada depois do
GP australiano "Iremos ate as ulti-
mas conseqüências, mesmo que o re-
sultado da temporada de X9 fique em
suspenso "
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Dernardinho, ex-lcvantador da seleção brasileira, é a principal estrela do l asco

Flamengo e Vasco decidem no
vôlei com esquema de segurança

Um grande esquema de segurança se-
rá annado para a decisão do segundo
turno do Campeonato Estadual de Vôlei
masculino, hoje, ás 2lhl0m, em Sào Ja-
nuário. Dirigentes dos dois clubes temem
que se repita no vôlei a violência causada
pela rivalidade entre as torcidas que ja
atinge o futebol e o basquete. O Vasco
pediu ao 4o Batalhão de Policia Militar
um contingente de 60 homens para poli-
ciar seu ginásio. Alem disso, o clube terá
30 seguranças ajudando no controle dos

torcedores, que serão revistados na cn-
irada do portão sete. Nem por isso, Eli.
da Força Jovem do Vasco, prometeu
tranqüilidade. "Nào vamos ter paz cn-
quanto o Flamengo tiver certos torcedo-
rcs."

Sc o Vasco vencer, será campeão es-
tadual porque conquistou o primeiro
turno com uma vitória sobre o próprio
Flamengo, na Gávea, por 3 a I. Uma
vitória rubro-negra forçará um segundo
jogo. amanhã. O time do Vasco vai jogar

completo, com Bernardinho. Renato,
Santa Cruz. Geleia, Cubano e Augusto.

No Flamengo, o técnico Marquinhos
considera o adversário favorito Além de
o Vasco ter vencido o turno e jogar hoje
em casa, o Flamengo vai atuar com dois
jogadores contundidos e, pelo mesmo
motivo, um terceiro é dúvida. "Vamos
jogar mais na base da raça que da técni-
ca", explica o técnico Marquinhos. O
Flamengo esta escalado com Edmilson,
Anjinho, Big, Glauco (Viola). Luisinho e
Thompson.

Infanto-juvenil tem corte de 11
BFI.O HORIZONTE — O técnico

da seleção brasileira infanto-juvenil
masculina de vôlei, Antônio Marcos
Lerbach, divulgou ontem os nomes
dos 11 jogadores cortados. O grupo
que seguirá treinando nesta capital
para a disputa' do Io Campeonato
Mundial da categoria ficou reduzido
a 18 jogadores. O treinador deve rea-
lizar outro corte dentro de duas se-
manas, quando mais três jogadores
serão dispensados. "Entraremos ago-
ra numa nova etapa da preparação
para dar ênfase á parte física".

Segundo Lerbach, o corte foi defi-
nido nor critérios técnicos e físicos e

levou-se em conta, principalmente, o
biotipo do jogador para formar uma
equipe alta. O técnico acredita que a
média de altura deverá ficar cm torno
de I,90m, sendo que os mais altos sào
os meios-de-rede Mareei, do Fiat Mi-
nas, e Marcus Vinícius, do Fluminen-
se.

_ Dos 11 jogadores cortados, seis se-
rào chamados para integrar a seleção
brasileira infanto-juvenil, que se reu-
nirá em janeiro para disputar, em
março, o Campeonato Sul-america-
no. São os meios-de-rede Levi César
Gomes (Flamengo). Carlos Augusto
(Banespa) e Eduardo Cianci (Pirelli);

os intermediários Rogério de Souza
(Clube do Remo) e Carlos Wagner
(Clube do Exército de Brasília); e o
ponta Marcelo Gerulaitis (Pirelli).
Todos têm 16 anos.

Os convocados para o Mundial
continuaram os treinamentos em ho-
rário integral. O atacante Marcelo
Negrão, do Banespa, deve se integrar
ao grupo até amanhã. Ele foi dispen-
sado para participar das finais do
Campeonato Paulista adulto, ericer-
rado ontem. O Mundial será dispu-
tado de 30 de dezembro a 8 de janeiro
de 1990. nos Etnirados Árabes.

Atletismo pode
ter os prêmios
reduzidos em 90

MADRI A Federação Internado-
nal de Atletismo Amador (laaf) c os
organizadores de alguns dos mais ricos
mcetlngs do mundo querem deter oqüe
chamam de inflação dos prêmios ofereci-
dos ás estrelas deste esporte. Se' is.so
ocorrer, os torneios de menor cota'çao.
também válidos pelo circuito Grand
Pnx. correm o risco de se esvaziar

A proposta de redução e automatiza-
ção dos cachês, já discutida em Ams-
terdà. Holanda, na reunião prévia para
formação do calendário para 1990, será
submetida ao conselho da laaf. que
reúne-se em janeiro próximo, em To-
quio As autoridades querem seguir a
linha dos organizadores de evcntqs.e/n
ginásios cobertos, que estabeleceram Um
teto de USS 25 mil para os cachês

Tabela A agência espanholáde
noticias Ele até adiantou uma possível
labcla de prcmiaçâo. de acordo com o
siatus dos competidores. Campeões
olímpicos c mundiais levariam US£;5
mil. Vencedores do circuito cm giná-
sios cobertos teriam USS I mil 500. Um
campeão continental ganharia U'sT2
mil 500 O título mundial de cross-
country dana um cachê de USS I mil
500 O recorde mundial valeria USS'10
mil

O primeiro passo já foi dado .em
Amsterdã. Holanda Durante a reunião
da laaf. o suíço Andreas Brugger. rçs-
ponsavcl pelo evento de Zurique (fluc
movimenta USS I milhão 500 mil) dcci-
dm. umlatcralmcntc. reduzir os prêmios
a partir de 1990.

' A Federação de Atletismo do Rio
de Janeiro está convocando stus

atletas para participarem hoje da de-
marcação c pintura das raias da pista ,1,
alktismo do estádio (ilio de Barros. O
revestimento da pista terminou ontem.
Os atletas ti rào a orientação dos res-
ponsau-is pila ohra e a ajuda de cole-
gas paulistas que chegam amanhã» Jj
a cerimônia de entrega de troféu» da
l-arj para os u-rveedores da temporada
acontecera no próximo domingo, mi
( abo frio. x Mangueira, vencedora dj
laça Eficiência com 4.lsM.5 pontosurj'-
ceberi troféus pelos titulm obtidos ais
categorias juvenil (masculino c ftatiwi-
mil, menores masculino, infantil ftrntni-
no, c na corrida de fundo juvenil masca-
Uno. — -*»

Judô — Os atletas que romperam
co:n a Confederação Brasileira de Jik*6
i( Mli por estarem descontentes com t
administração do presidente Joaquim
Mamcde deverão organizar o scgur£B>
encontro do movimento na proximalis-
mana, cm Cuiabá Além das compe,-
lições, os judocas dedidiram domingo,
na primeira grande reunião publica alo
movimento, cm Sào Paulo, intensifica-
rem o esquema de treinamento de cada
atleta em seu estado
Xadrez — \ seleção africana de
xadrez eaumu sensação, anteontem, ao
derrotar a Holanda no Campeonato
Mundial por Equipes, que está se rcali-
/ando em l.ucerna, Suíça O time afnca-
no formado por dois egípcios, um
marroquino, um tunisiano, um argelino e
um angolano venceu por 2.5 a 1,5,
num resultado que causou surpresa por-
que a seleção holandesa e considerada a
segunda melhor sh Europa, depois, da
inglesa
Recorde — O sueco Andcrs For-
vass, de 17 anos, estabeleceu o novo
recorde mundial de distância em piscina
ao cobrir 101.900 metros 1101.4 quilõme-
trosl em 24 horas. O recorde anterior
era do australiano Evan Barrv. corji
% "(Kl metros.
Jogos Asiáticos — Cerca de :
mil estudantes de 13 universidades..de
Pequim usarão seus dias de folga paru.
durante três semanas, para ajudar na
construção da cidade olímpica dos Jogos
Asiáticos, que serão disputados em so-
lembro de 1990
Hipismo — O brasiliense Daniel
Parnlha, moinando Pegasogts, ganhou .o
Campeonato Brasileiro Mirim de S;il.-
to. realizado no fim de semana passado
na Sociedade Hípica Porioalcgrense,'no
KG. do Sul. O segundo lugar ficôü
com o mineiro Pl.tuio Soares, mon-
tando Tanger.
Golfe — 0 IV Circuito Amador de
Golfe da Espanha terá sua final jogaditá
partir de hoje, no Hotel do Frade. c£p
\ng_ni dos Reis. Em grupos de três, -os

22 finalistas concorrem a prcmiaçâo que
incluirá um carro Audi (fabricação ulé-
mà). destinado ao ganhador. Essa êV.,à
terceira vez que a competição realiza á
etapa final fora das fronteiras espanncir
Ias. Nas duas primeiras, o pais escolhido
foi a República Dominicana.
Iatismo — Será disputado nestenfir
nal de semana, no Clube Náutico de
Araruama. o Campeonato Meu Gafeto
de Windsurfe. Na quinta-feira e na sexta
serão feitos os treinos. A competição
contará com as modalidades prancha"á
vela, slalon e fun boa rd e terá início àk
llh. As inscrições estào abertas na loja
Meu Garoto, em Niterói, e no próprio
local.
Golfe —; O americano Tom Kite foi o
golfísta mais bem remunerado do ano.
Recebeu USS 1,4 milhão na temporada,
segundo a Associação de Golfistas Pro-
fissionais. Em segundo lugar, no ranking
está Payne Stevvan, com USS 1.2 milhão
e em terceiro Greg Norman, com USS
951 mil. Donnis Hammond, 20" mais
bem pago, recebeu este ano USS 460
mil.
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Fisa pede um ano de suspensão para Senná
LONDRES — "Ayrton Senna é um

piloto de talento, mas ao mesmo tempo é
perigoso para a segurança de outros pi-
íotos". Lstc é o argumento que a Federa-
ção Internacional de Esportes Automo-
bilisticos (Fisa) usa, num documento
reservado, para pedir a cassação da li-
cença do brasileiro por um ano, o que o
impediria de participar do Mundial de
Fórmula I de 1990, c que foi revelado
ontem.

A proposta dc cassação da I, nça é
do sccretário-geral da Fisa. Yvon l.eon,
que considera a punição imposta a Sen-
na, no GP do Japão (ele venceu, mas foi
desclassificado), moderada, "consulcran-
"do 

a gravidade das diversas violações
cometidas por Ayrton nos últimos
anos,"

"Não nos interessa saber quem será o
vencedor do Mundial, mas queremos que
seja o triunfo dos valores corretos e, só
podemos garantir essa legalidade, obscr-
sando atentamente todas as circi nstán-
cias que envolveram o acidente dt Senna
no Japão", afirmou Lcon. A McLaren
está apelando da decisão dos com vsários
da corrida japonesa por entendei que a
manobra dc Ayrton - furar a chicane
para voltar à prova - foi legal, perfeita
diante do regulamento.

Sórnlo Mornos ~ 18/3*89

__£___« UmWam IP

___M fj
Yvon fez cnrjiti contra Senna

Na semana passada, o tribunal dc
apelação da FIA (Federação Inlernacio-
nal dc Automobilismo), hicrarquicamen-
te superior á Fisa. reuniu-se para julgar o
recurso da McLaren contra a dcsclassifi-
cação dc Senna do GP do Japão. Depois
dc ouvir pessoas envolvidas no caso, o
tribunal adiou para hoje sua decisão.

Os acidentes de Ayrton
O informe da lisa relaciona seis pro-

vas nas quais o piloto brasileiro teria
cometido "faltas grases", colocando cm
risco a segurança dc todos os parti-
cipantcs, desde Monza, no ano passa-
;do.
,1988— GP Ja Itália Condução perigo-
sa. Bateu no veiculo dc Jean Louis
Schlesscr nos esses de Monza — capi-
tulolV(C)

JW — GP do Brasil Condução perigo-
sa. Choque com o veiculo dc Gcrhard
Bcrger — capitulo IV (C).
JW — GP da França: Violação do có-
digo de condução Cortou a pista da
direita para a esquerda, guiando pen-
gosamente.
içgç — GP de Portugal Co-rcsponsavcl

do acidente com o veiculo do inglês
Nigcl Mansell.
mg — GP da Espanha: Violação do
código de condução Nào respeitou a
bandeira vermelha para parar —- anexo
H. artigo 4"
1989 — GP do Japão Oito atos irregu-
lares, incluindo ser empunado pelos tis-
cais. furar a chicane, guiar dc maneira
perigosa — quando seu acrofólio dian-
teiro se soltava Pelo informe da lisa. os
comissários da corrida do Japão, os co-
nussários internacionais c o diretor da
prova — reconhecidos como o» melhores
do mundo, pelos seu» 20 anos de expe-
nência — só tomaram a decisão de des-
classificar Senna após ouvir o próprio
piloto c o chefe da equipe McLaren, Ron
Dennis.

Conta-giros
Emerson — O brasileiro Fmcrson
liltipaldi. campeão de Formula Indv.
chegou ontem ao Brasil pjra decansar.
Hoje. scra homenageado, com um ai-
moço na boate Gallcry, pela General
Motors do Brasil, responsável pelo de-
senvolvimento do motor Chcvi, utili-
zado cm seu carro nesta temporada
No dia 12 dc dezembro, completa 4?
anos

Carcasi — O bravileijo Paulo Car-
casi fará os primeiro» testes com o carro
tia Fórmula 3000 dc Dcam Madgwi/k
Motosport na ptosima terça-feira, cm
Silverstonc. Inglaterra Carcasi foi comi-
dado pot Robcrt Svng. dono da escude-
na inglesa O carro que »cra utilizado c
um Rcvnard 89D. equipado com motor
Ford Cosuorth

Edberg revive seu bom

jogo e vence em ParicS
PARIS — O sueco Stclan Edberg,

terceiro tenista do mundo, mostrou on-
tem, na primeira rodada do torneio dc
tênis de Pans, um pouco do jogo que o
levou a ganhar Wimblcdon e outros
dois GPs no ano passado, na fácil vitó-
ria cm 6/2e 6/3 sobre o soviético Andrci
Chesnokov — um nivel dc tênis que ele
ainda nào apresentou com rcgulandadc

tm atual temporada, onde so venceu um
dos seis torneios disputados

Nas duas outras partidas do dia.
pelo torneio cm ginásio coberto mais
nco do mundo (USS 1 milhão 117 mil),
o argentino Martin Jailc, 17* do ran-

Ànií. derrotou o alemão-ocidental Carl-
Uwc Stceh, 15°. em 2/6. 6/4 e 7/6 (7-3

-no desempate); c o amencano Aaron
Krickstcin. oitavo, eliminou o sueco
Mikael Pernfors. 50°, em 6 I c 6 3. Na
continuação da rodada. Guy Forget ga-
nhou de Fabricc Santoro cm 7 5 c 6/3
num duelo francês, o americano Mi-
chacl Chang passou do isralensc Amos
Mansdorf. então campeão, etn 6 3 c
6 2, c o francês Henri Lccontc venceu o
americano Richard Matuszcwski cm 7
6 (10-8) e 6/0.

Campeão do Tóquio Suntory em
abril passado, mas finalista derrotado
cm Roland Garros. Wimblcdon. Scotts-
dalc. (incinnati c Basiléia. Edberg que-
brou duas vezes o saque de Chesnokov.
21° do mundo, na primeira senc. Sem-
pre rápido c certeiro nos voicios. recu-
perou-sc dc uma desvantagem de 1.3 no
segundo sei para ganhar cinco gamei
seguidos.

"Sabia 
que deveria jogar agressiva-

mente A chave dc meu jogo é a vcloci-
dade c me movi bem". A seguir, o
principal jogador sueco comentou sobre
a diferença de nivel dc seu tênis entre 88
e 89. "Tc faz pensar o que aconteceu de
errado para tentar acertar Mas sei que,
se continuar trabalhando, dará certo."

"Nâo é que cu tenha tido um ano
ruim. mas poderia ter sido melhor",
continou Edberg. 23 anos."Nào há
muito entre vencer c perder Apenas um
golpe aqui c lá. Ganhar um titulo do
Grand Slam é uma grande façanha
Chegar cm segundo é bom, mas não o
bastante para mim."

Mattar é eliminado na Bahia
Ouhydes Fonseca

ILHA DL COMANDAI UBA. BA
— A maior esperança brasileira no liras-
lemp Opcn, torneio challenger de 1'SS
75 mil cm prêmios, nào passou da pn-
meira rodada. Luiz Mattar, ainda sem
ritmo, apesar de recuperado de uma
contusão na mão direita, foi eliminado
pelo australiano Richard Prombcrg em
4 6. 6,4 e 7,5 em quase três horas O

j brasileiro ocupa, atualmente, a 65* po-
siçào no ranking. Seu adversário,;. 145*.

r Com as arquibancadas vazias, Mat-
tar e Fromberg fizeram o primeiro jo-
go do dia. O brasileiro, campeão dos
GPs do Guarujá (SP) c Rio de Janeiro,

,náo parecia confiante, mas. mesmo as-
isim, quebrou o saque do australiano de

19 anos no nono game. \:e/ 5 4c lechou
a série a seguir O brasileiro passou a
irritar-se com os jui/es dc linha, Des-
concentrou-se c perdeu seu serviço nn
10° game, sendo derrotado em 4 6 N.i
terceira série, ele linha 5 4, saque a
favor, mas foi punido por ter pisado na
linha na hora de sacar. Irritou-se dc
novo, permitiu a recuperação do ad-
sersano, foi quebrado duas vezes e per-
deu em 5,7,

A rodada teve: Otávio Delia (Bra) 7 5
c 6/1 Glenn Michibata (Can); Dan Cas-
sidy (EUA) 6 3 c d I Eduardo Mandan-
no (Esp); Mauro Menezes (Bra) 6 4 e 6 2
Mano Tabarcs (Cub); Jean FÍeurian
(Frâ) 6 I e 6/2 Pablo Arraya (Per); Jo-
han Andcrson (Austra) 6 3 c 6 2 Philip
Johnson (EUA); José Altur (Esp) 7 6
(7-4) c 7/6 (7-5) Fernando Rocse (Bra),

Outro Mandarino na quadra
1 Um momento de saudade pairou por
alguns instantes na quadra dois do Ho-
tel Transamérica. No placar, o nome
Mandarino, que enfrentava o america-
no Dan Cassídy, evocou entre os mais
antigos uma época brilhante do tênis
brasileiro nas décadas 60 e 70. Era
quando a dupla Thomaz Koch.Edson
.Mandarino ocupava as manchetes cs-
.portivas. Mas a curiosidade, para o
público leigo, ficou apenas nisso: Eduar-

,do Mandarino, 20 anos, filho de Edson,
inào exibiu o mesmo jogo do pai, cheio de
habilidade e técnica de fundo de quadra."Puxei mais o estilo de minha màe",
reconhece o próprio Eduardo, que par-
ticipa do Brastemp Opcn como convi-
dado. A màe, Carmen Coronado de
Mandarino, foi campeã espanhola com
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liou Dennis usou até videoteipes paru tentar provar t/ue ti Fisa errou em punir Sentiu

Dennis promete ir à Justiça comum
. Itiõo Hosço Jardim

LONDRES O chefe da equipe
McLaren, Ron Dennis. disse que rcu>r-
rcrâ â Justiça comum se a vüona do
Grande Prêmio do Japão não for dada
ao piloto brasileiro Ayrton Senna "O
título mundial nào esta cm discussão,
Nào nos interessa quem sai ganhar o
campeonato, mas a lisura da competi-
ção". afirmou o inglês, durante entre-
sista concedida a imprensa intcrrucio-
naL

Visisctmentc cmocionaiio. Dcnntv re-
fenu-se varias veze» a "honestidade c
integridade'' da McLaren nos II titu-
kn mundiai* que conquivtou para jus-
lificar sua decisão dc entrar com re-
curso junto a Federação Internacional
dc Automobilismo il IA) contra a dev-
classificação dc Senna

Para salvaguardar evses valores, dis-
se, "é no:rss;ino ciammar cuidadosa-
mente a» r.t/òe-v que cercam a oclusáo de
Senna dos resultados do GP japonês".
Segundo ck. as circunstâncias em que os
comissários da cometa deram a vitoria a
Alessandra Nannmi. da Benctton, sáo
"incomuns" e as razaV» viíbj.sccntcs a
essa decisão sao "incorreta*"'

Dennis contestou, um por um, os
argumentos apresentados pela I isa (o
braço esportivo da FIA) para punir o
piloto brasileiro, mas concentrou sua
defesa na alegação de que a decisão dos
comissários foi tomada com base na
furada da chicane cometida por Senna
depois da balida com Alam Prost, que
abandonou a corrida. A Fisa argumen-
ia que o brasileiro não completou o
percurso da corrida p-nque furou a chi-
cine c não retomou ã pista no pon-
to onde a hasta deixado, preferindo
uultzar um atalho

Videoteipe» — Segundo o chefe
da Mcl.aren. o regulamento nâo obriga
o piloto a retornar no mesmo ponto. Pe
sustenta que os atalhos, como vus dc
fuga, são "parte integrante da maioria
dos cticuitos" e os obstáculos coloca-
dos na pista desses atalhos visam eva-
lamente a impedir que o piloto tire
vanugtm da situação

"Os sidcotctpes prosam que o carro
de Senna não foi ksado pata uma sia
de fuga com o objetivo dc tirar santa-
gem", disse Dennis Fie eiibiu uma vene
dc ssJcos de corndas passadas onde os
pilotos usam normalmcnie os atalhos pa-

ra evitar as chicanes "sem 
que a Fisa

tenha falado em punir ou desclassificar "

Dennis critica a entidade por não
dar detalhes da acusação dc que Senna
teria feito uma "manobra 

perigosa" ao
tentar ultrapassar Prost. "O regulamento
admite expressamente a ullrapassagcm
pela direita", disse ele. nâo sendo esta a
razão da manobra perigosa, 

"As loto
grafias aéreas mostram claramente as
circunstâncias em que o acidente ocor-
reu".

O chefe da McLaren disse que o com-
prornisvo dc sua equipe para com valo-
res dc honestidade c integridade pode
ser comprovado, na pratica, pelo tra-
lamento cquãmmc que oferece aos seus
dois pilotos 

"Os resultados falam por si
mesmos c nào importa o que dizem ter-
ceuox ou os nossos próprios pilotos. A
equipe sempre atuou de forma impar-
aai".
Mas ele prometeu continuar lutando
pelos valores da McLaren, ainda que a
decisão da FIA seja tomada depois do
GP australiano. "Iremos ate as ulti-
mas conseqüências, mesmo que o rc-
sultado da temporada dc 89 fique em
suspenso."
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\/o/iri/ri(tr(j. bem nus. cortadas c nos passes, foi um jogador importante puni o tsanespa

Banespa r
Pirelli e é

eage com garra, vence
o campeão paulista

SÂO PAULO - Em final emocio-
nante e demonstrando muita garra, o
Banespa conquistou ontem à noite o ti-
tulo do Campeonato Paulista de Votei
Masculino, ao derrotar a Pirelli. que ten-
lava o eneacampeonato, por 3 a 1, par-
ciais de 12 15,15/11,15/8 e 15 4. Bicam-
peão sul-americano c campeão
brasileiro, o Banespa conseguiu o único
mulo que lhe faltava (ja havia chegado a
duas finais, perdendo ambas).

A Pirelli ganhou o primeiro set graças
a seu passe, que estava funcionando
bem. lanto que o Banespa só conseguiu

passar à frente no inicio (fez 4/3), mas
sem quebrar o ritmo do adversário, que
acabou vencendo. No segundo, ainda
com mais volume, a Pirelli chegou a fazer
9 4, quando veio a reação do Banespa.
que melhorou o bloqueio e, sob o co-
mando de Paulo Rogério, fechou o set a
seu favor.

No terceiro, o jogo se inverteu. Era a
Pirelli que nào acertava, permitindo ao
Banespa impor seu ritmo, para vencer
sem dificuldade. No último, o próprio
técnico Brunoro, da Pirelli, já admitia

desvie 0 inicio arrasador do adversário
"Estamos (entanto, mas falta personali-
dade ao time. Se nâo conseguirmos virar
até o oitavo ponto, será fatal." E foi o
que aconteceu.

Os times usaram os seguintes jogado-
res: Banespa Montanaro. Paulo Ro-
berto. Maurício, Tande, Leo, Amauri.
Douglas, Marcelo. Wagner, Paulo Bar-
ros e Geovani. Técnico: JoscnildO, Pirelli

Xandó. Carlão. William, Maurício.
Pampa. Luis Alexandre, Madera e Celso.
Técnico: Brunoro.

Fia e Vasco decidem com segurança
um jogo de muita garra. O filho, que
perdeu para Cassjdy em 6 3 e 6 1, eslá
no Brasil — terra do seu pai (nascido
no Rio Cirande do Sul e naturalizado
espanhol) — pela primeira vez e quer
participar de outros torneios no pais
até o fim do ano. "Até agora, só havia
competido na Espanha. Mas, em 1990,
quero entrar no circuito da ATP (As-
sociação dos Tenistas Profissionais)."

Ele contou que o pai continua ligado
ao tênis. Aos 48 anos, é representante
da fábrica de material esportivo Kneissel
e organiza competições. Até hoje, se
mantém em contato com Thomaz Koeh
e Luis Felipe Tavares, que completava a
equipe brasileira na Copa Davis nos
anos60e70./*?.F.,.

Um grande esquema de segurança se-
rá armado para a decisão do segundo
turno do Campeonato Estadual de Vôlei
masculino, hoje. ás 2lhl()m. em Sào Ja-
nuário. Dirigentes dos dois clubes temem
que se repita no vôlei a violência causada
pela rivalidade entre as torcidas que já
atinge o futebol e o basquete. O Vasco
pediu ao 4" Batalhão de Policia Militar
um contingente de 60 homens para poli-
ciar seu ginásio. Além disso, o clube lera
30 seguranças ajudando no controle dos
torcedores, que serão revistados na en-
irada do portão sete. Nem por isso. Eli.
da Força Jovem do Vasco, prometeu
tranqüilidade. "Nào vamos ter paz en-
quanto o Flamengo tiver certos torcedo-
res."

Se o Vasco vencer, será campeão es-

tadual porque conquistou o primeiro
turno com uma vitória sobre o próprio
Flamengo, na Gávea, por 3 a 1. Uma
vitória rubro-negra forçará um segundo
jogo, amanhã. O time do Vasco vai jogar
completo, com Bernardinho. Renato,
Santa Cruz, Geléia, Cubano e Augusto.

No Flamengo, o técnico Marquinhos
considera 0 adversário favorito. Além de
o Vasco ter vencido o turno e jogar hoje
em casa. o Flamengo vai atuar com dois
jogadores contundidos e, pelo mesmo
motivo, um terceiro é dúvida. "Vamos

jogar mais na base da raça que da técni-
ca", explica o técnico Marquinhos. O
Flamengo está escalado com Edmilson,
Anjinho, Big, Glauco (Viola), Luisinho e
Thompson.

I I O técnico da seleção brasileira
infanto-juvenil masculina de >ô-

lei. Antônio Marcos Lcrbach, cortou
ontem 11 jogadores, reduzindo a 18 o

grupo que seguirá treinando em Belo
Horizonte para o Io Campeonato
Mundial da categoria ficou reduzido
a 18 jogadores. O treinador deve
dispensar mais trôs jogadores dentro
de duas semanas. Segundo Lcrbach,
o corte foi definido por critérios téc-
nicos e físicos c levou-se em conta,

principalmente, o biotipo do jogador
para formar uma equipe alta.

Rio trabalha %
¦JV» w-

para ter GP
de atletismo

Depois da inclusão do meeinig de São
Paulo na seleta lista de grandes préf
mios da Federação Internacional de.
Atletismo (IAAF), agora é o Rio dç
Janeiro que tenia partir para a reali-
zação de grandes torneios. Com a cón-
clusào das obras da pista do Estúdio
Célio de Barros, anexo ao Maracanã,
que deverá ser reinaugurada no iiticio
do ano, os dirigentes pretendem incluir O-
Rio lambem no calendário da Federação'
Internacional.
O primeiro passo é realizar uma com-
petição de. no minimo. oito paises e 10".
provas. Depois, organizar um torneio
ínvitatlon, categoria a que pertencia ó
dc São Paulo, antes de figurar no cir-
cuito do Grande Prêmio, como assina»
Ia o presidente da Confederação Brasi-
leira de Atletismo. Roberto Gesta,,
esclarecendo, no entanto, que o objeti-
so nào c apenas conseguir mais um GP
para o Brasil, mas elevar o nivel do
atletismo no pais 

"Vamos seguir o mes-
mo processo dc São Paulo", diz Gesta,
que pretende reabrir a pista carioca com
um evento internacional.

Olllti

Além do Rio. Gesta pretende reali-
zar competições internacionais cm Ma-
naus. depois da inauguração da no-
va pista, que deverá ocorrer na mesma
época da pista canoca. O organizador
será empresário Vitor Malzoni Júnior,
responsável pelo GP dc São Paulo,'O
presidente da CBAt espera apenas a
definição do calendário da IAAF da
próxima temporada para definir as da-
tas das competições e as mudanças

] A Federação de Mlclismo do Rio
de Janeiro esta convocando seus

atletas para participarem hoje da <k-
marcação e pintura das raias da pistu dc
atletismo dn estádio ( etio de Barros. O
rcu-slinicnto da pi»la terminou ontem.
Os atletas terão a orientação dos res-
ponsavi-i» pela obra e a ajuda de coU-
g_S paulistas que chegam amanhã. Ja
a cerimônia de entrega de troféus da
larj para o» vencedores da temporada
acontecera nn próximo domingo, em
(abo Frio. \ Manj-ui-ira, vencedora d.
Taça Eficiência com 4.194.5 pontos, ri-
cebera troféus pelos títulos obiidus ns**,
categorias juvenil (masculino c d min-
no), menores masculino, infantil Iniuiu-
nn. t na corrida dc fundo juvt-nil nuvii.
Iino. ""*'

Judô — Os atletas que romper*»"*
com a Confederação Brasileira dc Judôá
iC IU) por estarem descontentes com»-"
administração do presidente JoaquiQr
Mamcdc deverão organizar o segundei
encontro do movimento na próxima *3E
mana, em Cuiabá Alem das compe-*
lições, os judocas dedidiram domingo,
na pnmcira grande reunião publica do
movimento, em Sào Paulo, intensifica;
rem o esquema de treinamento de onda
atleta cm seu estado. -
Xadrez — A seleção africana de
xadrez causou sensação, anteontem, ao
derrotar a Holanda no Campeonato
Mundial por Equipes, que está se reali-
zando cm Luccrna, Suiça. O time afnca-
no formado p»ir dois egípcios, um
marroquino, um tunisiano, um argelino e
um angolano venceu por 2.5 a 1.5.
num resultado que causou surpresa por-
que a seleção holandesa é considerada a
segunda melhor da Europa, depois da
inglesa
Recorde — O sueco Andcrs For-
vass. de 17 anos. estabeleceu o novo
recorde mundial de distância em piscina
aocobnr 101 900 metros (101,9 quilôme-
tros) cm 24 horas. O recorde anterior
era do australiano Evan Barry, com
96,700 metros.
Jogos Asiáticos — Cerca de 2
mil estudantes de 13 universidades de
Pequim usarão seus dias de folga para,'
durante três semanas, para ajudar na
construção da cidade olímpica dos Jogos
Asiáticos, que serão disputados cm se-
lembro de 199(1
Hipismo — O brasiliense Daniel
Parnlha, montando Pegasogts, ganhou o
Campeonato Brasileiro Mirim de Sal-
to, realizado no fim de semana passado
na Sociedade Hípica Portoategrense; no
R.G. do Sul. O segundo lugar ficou
com o mineiro Plauto Soares, mô'ú;
lando Tanger.

Golfe — O IV Circuito Amador de
Golfe da Espanha terá sua final jogada a
partir de hoje. no Hotel do Frade, cm'
Angra dos Reis. Em grupos de três,'o*
22 finalistas concorrem a premiação que
incluirá um carro Audi (fabricação ale-
mà). destinado ao ganhador. Essa è a-
terceira vez que a competição realiza á'
etapa final fora das fronteiras espanho'-
Ias. Nas duas primeiras, o pais escolhido
foi a Republica Dominicana.

Iatismo — Será disputado neste fi-
nal de semana, no Clube Náutico de
Araruama. o Campeonato Meu Garoto
de Windsurfe. Na quinta-feira e na sexta
serão feitos os treinos. A competição
contará com ns modalidades prancha à
vela. slalon e funboard e terá inicio'às

I lh. As inscrições estào abertas na loja
Meu Garoto, em Niterói, e no próprio
local.

Golfe — O americano Tom Kile foi ri-
golfista mais bem remunerado do ano.
Recebeu USS 1,4 milhão na temporada,
segundo a Associação de Golfistas Pro-
fissionais. Em segundo lugar, no ranking
está Payne Stevvart, com USS 1.2 milhão
e em terceiro Greg Norman, com USS
951 mil. Donnis Hammond, 20" mais
bem pago, recebeu este ano USS 460
mil.
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Vencedores da Copa
^ÃNPC vão correr
nos Estados Unidos

Paulo Gama
"\Lincu de Paula Machado, criador c proprietário de l.e-

vron. ganhador da Copa ANPC clássica cm 2 400 metros, c
de Ling, que venceu a versão da prova cm l.hOO metros,
confirmou, ontem á tarde, que os dois cavalos devem se-

...gmr campanha nos listados Unidos. Ling já tem a viagem
definida para dezembro, Levron pode disputar, primeiro, o
Cil' Carlos Pellcgrini, principal prova do calendário Mil-ame-
ricano, também no mes de dezembro, cm Buenos Aires. A
decisão será tomada nos próximos dias'. 

,' Os titulares dos llaras São José c Expcdicliis acompanha-
rarii a corrida em casa. na Barra da iijuca. pela tclc-
visão (com antena parabólica). Lineusinho justificou a ausêtv
cia nas fotos da vitoria: "Passei 21 dias viajando nos
Estados Unidos e cheguei ao Rio, ás Kh.Wm da manhã, muito
cansado. A noticia das chuvas de sexta-feira em Sào Paulo
também me desanimou, Os cavalos correm menos na pista-fHisada."

A frustração de estar vendo a festa de longe c admitida' 
por Lineusjnho. Mas, em casa lambem houve comemo-
ração com o pai. Linneo de Paula Machado e o tio, irancisco
EoUardo: "A nossa alegria com a primeira vitória já linha
sido muito grande porque o Ling sempre foi um cavalo em

, que depositamos muitas esperanças. Depois da vitoria de
, Levron o entusiasmo aumentou ainda mais."

•:¦ A autêntica metamorfose dos dois cavalos, que na Gávea
nupca apresentaram rendimento suficiente para imaginá-los
ganhando uma Copa ANPC. tem uma explicação, segundo

^üngiisinho. Ling foi curado de um problema na anca e
{•unhem agradeceu ao clima de São Paulo, mais frio. que o kt
engordar 12 quilos."Pela televisão, o cavalo me pareceu lindo no canter,
Sempre foi tido cm boa conta, tanto que varias vc/cs o
escrevemos em páreos fortes O caso dele e parecido com o de
Tibelano. Foi quarto aqui na Gávea, no IX-rhy, pesando 416
quilos Viajou para São Paulo c com mais 40 quilos venceu o
GP São Paulo.

Recuperaçflo — Levron também leve contratempos
no Rio de Janeiro Segundo Lmcu, o cavalo nâo se adap-
tou ao ambiente e sempre esteve ás vollas com problemas de
(«ias sangüíneas, muito baixas, provavelmente devido a mu-

:dança de altitude A decisão de correr o GP Brasil so foi
tomada depois que o lordilho, filho de Falkland, obteve
vitória espetacular na pista dr areia de Cidade Jardim

"Ele 
ganhou em boa marca c por uns oito corpos, de-

•TOonstrando ser outro cavalo cm Sâo Paulo Chegou ao Rio
jstrto do dia da corrida, c mesmo depois de sofrer seno

:bfíiuLco no percurso, terminou cm sexto lugar a pouco' mais de dois corpcis de Troyanos
A vitoria na Copa ANPC foi classificada por Lmcusmho

como uma das mais incríveis que já viu lembrou do"prejui/o sofrido nos últimos 400 metros, quando Lgo Tnp foi
-paru dentro: "Nâo c brincadeira um cavalo correr de ponta*enr2 400 meirov. se atrasar depois de ser prejudicado, reagir e
¦.ainda ganhar a corrida. Foi uma mona de entusiasmar So
¦ faltou mesmo estar Ia para a fotografia "

Manalvo Ar.uto —Ol/i

Mauro Nasclmonto

11 M

O treinador Nahib culpa a péssima rata

Mau desempenho de Jack
Bob não tom explicação

,0 desempenho fraco de Jack Bob não tem explicação
lógica, segundo o veterano treinador, Alberto Nahid. O de-
Icnsor do Stud Topá/io não teve qualquer problema físico.
comeu toda a ração c voltou ontem à noite ao Rio de
Janeiro Nahid pretere atribuir ao péssimo estado da raia o
desempenho fraco de seu pensionista"Falei com o jóquei, Francisco Pereira, logo depois do
páreo e ele me disse que na reta oposta o cavalo ja
linha dificuldade para acompanhar o rumo da corrida O
estado da grama c irregular c dá vantagem na cerca ex-
lema Numa pista normal, o resultado certamente seria bem
diferente. A raia de São Paulo esta impraticável."

Jorge Ricardo estava bem mais aborrecido do que Alberto
-Nahid. Alem da derrota de Lgo "Irip, 

no que ele não acredita-
va. ainda levou três corridas de suspensão por ter prejudi-cado Levron. o ganhador do pareô, na reta- final O jóqueinào sabe a ra/ão do fraco rendimento de seu pilotado: "Ele
vinha fácil, mas parou completamente. Em corrida normal,
deveria derrotar alguns cavalos que chegaram a sua frente."

_ Ego Tnp trabalha melhor do que corre, segundo o próprio'treinador, João Luís Maciel. Ele nào sabe se o fato de ser
çhiador (animal que faz muito barulho para respirar e as
ygjes perde o fôlego) tenha influenciado no seu desempenho:"A corrida nào foi ruim. Pelo contrário. Ele perdeu as
principais posições nos metros finais, mas provou a minha
tese, de que rende melhor quando corre na frente. No
Rio, e numa pista normal, sem tantas alternativas, acho queteria vencido."

SPCânter
Potros — O Clássico Jóquei Clube do Rio Grande do
Súl, em 1.000 metros, na pista de grama, para potros de três
anos, recebeu as seguintes inscrições: Chapretano, Paicrson,
Joç Le Taxi, Heriak, Firebag, Clod-Ber, Ouvidor Mor c
Chapessano.
Fotrancas — A outra atração da semana no Hipódro-
mo da Gávea é o Clássico Jóquei Clube do Paraná, também
env 1.000 metros, na grama. Foram inscritas: Abençoada,
Kamurati, Friday Night, Kyalda Kyad, Polvadera, Ironia
Taor e Utopie.
No Derby — O treinador João Luis Maciel confirmou a
presença de Falcon Jet, lider da geração de três anos
j>a Gávea, no GP Derby Paulista, que seni disputado no dia
19-de novembro, no Hipódromo de Cidade Jardim.
Amadores — O campeonato de Amadores, que já tem
como ganhador antecipado o advogado Carlos Arroxellas,
vai .prosseguir no mês de dezembro, sem data marcada pela
Comissão de Corridas. A pontuação até a penúltima pro-va, que foi corrida no dia 1 de outubro, é a seguinte: 1° C.
Arroxellas, com 27 pontos; 2o C. Evaristo, 18 pontos; 3o M.
Almeida, 10 pontos; 4" J.R. Alencar, 6 pontos; 5o S. Murilo, 4
pontos.
Resultado — O concurso dos sete pontos da corrida de
domingo nâo teve acertador e ficou acumulada a quantia
dejNCzS 64.681,40.
'. na —¦

ios miosAragão acha que o hipismo brasileiro elevou seu nível técnico nos últin

Aragão vai organizar 'derby'

hípico em Teresópolis em 1991
Quem pensa que o cavaleiro João

Aragão c>ia mais para lá. entenda-se. a
Europa, do que para cá. se enganou. Sc.
desde 1983, esta radicado na Bélgica, ele
nunca deixou de se interessar pelos acon-
tccimcntos do hipismo brasileiro A pro-
va disso c a responsabilidade que lhe foi
atribuída, recentemente, peto ex-presi-
dente da Sociedade Hipica Brasileira.
Donald Stcwart. de organí/ar um Jerby,
cm 1*1*91. cm Teresópolis

\ prova e especial, com cerca de 20
obstáculos naturais, como no», buracos c
banquetas, c teria lugar no llaras Boa
Fé, de propriedade de Stcwari Ela veria
realizada dentro dos moldes dos grandes
átrbys europeus, como o de Hamburgo,
na Alemanha Ocidental Ha 10 ano», a
Confederação Brasileira de Hipismo
(CBH), organizou, sob a supcrvivio do
cavaleiro Antônio Alegria Simões, uma

Firova 
do gênero no Vale da Raposa, cm

laipasa
"A ida* do Donald de promover um

concurso do tipo detbs poderá significar
a partida para uma nova etapa no hinis-
mo nacional Se. a exemplo do que jáacontece na turopa, o proieto scnvibili-
/ar outros proprietários, o esporte pode-
ra crescer muno no pais. com a reali/a-
çào de outros concursos scmclhani«".
disse

Para estimular os cavalcirii». a com-
peliçâo deverá distribuir bolsa em pré-
mios de USS 150 mil. sendo cerca de USS
15 mil para o primeiro colocado E caso
o vencedor não cometer (alias, cie ga-
nhará ainda um automóvel, que poderia
usar por um ano. cm regime de Icasínt.,
atè a edição seguinte da competição

Objetivos Aos 30anos. Aragão
nào pode representar o Bra«l nas com-
petições internacionais dos últimos ,mtv.:
com a freqüência que gmtana Oitavo
colocado no 13* Copa Sul-America deste
ano, montando \ttss ("opa, ele acha que
poderia ter obtido resultado melhor, não
imvc o pouco lempo de treinos que teve"Agora, 

já penso cm voltar a disputar o

circuito das melhores provas inicmacio-
nais lá fora. como ocorreu nos anos de
83,84 e 85", revelou

Aragão acredita que o hipismo brasi-
leiro tem progredido muito, cm termos
técnicos, ultimamcnic. *'A entrada de
empresários como o Olavo Monteiro de
Carvalho (proprietário do cavalo monta-
do pelo atual campeã brasileira de sé-
nior, Lúcia Santa Cru/) e as viagens cada
vez mais freqüentes de cavaleiros ao ex-
terior, tem garantido uma sensivei me-
Ihora no nível do hipismo por aqui"

Alem do projeto relativo ao dtrby. o
cavaleiro espera dar o passo inicial paraa comercialização da r3ça BH i brasileiro
de hipismo) no exterior "Em fevereiro,
estarei de volta para levar um puro-san-
jrue. filho de KubLu Khan. de criação
nacional Tenho certeza que. enquanto
essa difícil situação econômica perdurar,
os crtadorcx terão chance de obter na
Europa melhores preços de venda do que
aqui "

Botafogo entra com recurso e
quer pontos do jogo com Vasco

O Botafogo nào se conformou com a
derrota por 76 a 70 para o Vasco, do-
mingo. na continuação da partida inter-
rompida pela segunda rodada do Cam-
peonato Estadual, dia 16, e entrou com
recurso ru Federação pedindo os pontosdo jogo e a interdição da quadra do
adversário O vice-presidente do clube,
Leonel da Costa, considerou uma "imo-

ralidadc" a decisão do árbitro Manoel
Tavares de suspender o jogo, em vc/ de
tè-lo dado por encerrado quando a qua-
dra do Vasco foi invadida por lorccdo-
res, no momento em que seu ume vencia
por 34 a 25.

Ele disse que o Botafogo so compate-
ctu pata o prosseguimento do jogo, do-
mingo, no Tijuca. para não perder por
WO O clube apresentou uma liminar
impedindo o Vasco de utilizar os dommi-
canos Muftoz e Evaristo l*crez. rclacio
nados para o jogo do du 16, quando
nem haviam chegado ao Brasil O Vasco
acolheu a decisáu do Tribunal da Ecde-
ração, mas o Boiafogo tão considerou
suficiente "Nào 

podemos entrar de gaia-
tos nesta historia O Tavares havia en-
cerrado a partida e depois voltou atrás "
O juiz. contudo, garante que desde o
inicio avisou que a partida estava apenas
suspensa

Mato Botafogo tem pouca» chances.
Segundo Benedito Cícero Tortclli, presi-
dente da Federação, o resultado de do-
mingo c definitivo. Os dois clubes, con-
tudo. ainda serão julgados, lio logo a
súmula da partida chegue ao Dcparta-
mento Jurídico da Fcdcraçáo. O Vasco
poderá ser punido pela invasão da qua-
dra de São Januário Ja o Botafogo corre
o risco de punição pela liminar que con-
seguiu para impedir a entrada em quadra
dos dominicanos Segundo Paulista, o
Departamento Jurídico pode entender
que o clube induziu a erro o juiz que
concedeu a iimmar

Do basquete para a luta-livre
AP — 2V08 59

Dólares e comida
fazem argentino
troçar de esporte

Jorge 
Cionzalc/. integrante da se-

leçào de basquete da Argentina c
o homem mais alio do pais, anunciou
que abandonará o esporte para se
dedicar á luta-livre nos Estados Uni-
dos. González. que mede 2.29m c
pesa 170 quilos, revelou a proposta
que o levou â decisão: "Quase USS I
milhão e a possibilidade de comer
tudo o que eu quiser". Ele não quis
revelar qual a equipe da Liga Profis-
sional de Luta-livre dos Estados Uni-
dos que o contraiou.

Gon/ale/ ganhou notoriedade in-

ternacional depois de posar ao lado
do presidente da Argentina, Carlos
Mcncm - ambos com o uniforme da
seleção Aos 23 anos, ele c considera-
do tecnícamenie fraco c só conseguiu
ser convocado devido ás suas carac-
tcrislicas físicas Segundo parentes,
vános técnicos tentaram aprimora-lo
mas fracassaram diante de sua mdis-
ciplina nos treinamentos.

Glutão confesso, Gon/alc/ certa
vez declarou à rcvisia argentina El
Grafico que tinha muitos complexos
devido a sua grande estatura c que.
pira minimi/a-los. se dedicava a co-
mer compulsivamcntc. Livre das
preocupações com o controle de pc-
so, poderá exercer sua nova profissão
sem abrir mão do prazer de comer. E
ainda será muito bem pago.

i 1? ''~*i
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González com iMenem

Você acha que a jittaéàção
de jorna|larate com o seu
mttpSBürí

Ótimo!
Porque tem gente quo nào acha Pelo contrèno
Sabo quo a impressão do jornal o impressão du
lomal E trabalha do forma criativa com ela Essa
turma podo so inscrever no 3" trmiesiro rto Prêmio
JB da anúncios om jornais do 80
Sò pra garantir a chance do cmicar ao vivo. todos
os tons o moio tons do Buenos Aires. Salvador o
Nova lorquo. so ganharem o concurso

Boa Sorlol
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João Saldanha
Futebol e política

Sl***.-,

( X ¦¦:
Nem posso confessar

minha ansiedade
pelo dia 15 de novem-
bro. Dia da eleição, 6
claro. Duas coisas avan-
çarâo de qualquer ma-
neira: o Brasil c o fulc-
boi, que como se sabe,
acompanha o pais. Mi-
nha pressa é a de quem
espera há quase trinta anos pelo direito de
escolher. Vou votar no Roberto Freire. Me,',
parece o mais qualificado dos candidatos. •

Fico assustado com os nossos rumos.''
Futebolísticos, políticos e de cidadão. Num .
país cm que o próprio ministro da Fazenda,
economia e finanças é a favor da inflação..
com suas aplicações particulares no over. O"
over só dá lucro se houver inflação, não c?';
Assim, como os que nos dirigem, esportiva c
politicamente são do contra, creio que uma
eleição pode ser o começo da solução.

O futebol acompanha direitinho a políti-"'"
ca do governo. No futebol, a demagogia,,,!
desenfreada tomou conta de tudo. Vendem'
jogadores e se orgulham, como se fossem
grandes financistas. Para entregar um joga-
dor, por um pequeno punhado de dólares,
tomam o avião com a família, domésticos ç,,
tudo mais. Passam quinze ou vinte dias à
custa da transação.

Uma das coisas mais difíceis é encontrar
os tais dólares. Depois, apresentam balan-,
ceies ou balanços de lucros. Bolas, o lucro..
esportivo é o das vitórias. Canso de di/cr"'
que o futebol pode ser bom negócio para
abrir portas, mas se é para dar lucro, melhor *
um banco ou um supermercado. O Paes/,
Mendonça já abriu mais de noventa no-
Nordeste,

Vejam se cie è besta de se meter em
futebol.

Mas tenho grandes esperanças nas ciei-
ções de quin/e de novembro. As ditaduras^
se instauraram no Brasil c o futebol foi uma s
das suas maiores vítimas. O clientelismo fez"
com que um bando de espertalhões viesse de.'
fora do ramo c se enquistasse nos esportes, ri
Nâo dá lucro cm dinheiro direto. Nâo. nào,'"
c por aí.

Vendem tudo o que o futebol permite
vender. Do jogador ao anúncio das camisas, *
ou cm volta do campo. Fazem uma pt>litica
demagógica no preço dos ingressos, fingin-—
do baratear custo de vida. Ora bolas. Quem*
se alimenta com ingresso de futebol? Nos
empobreceram mesmo na administração do
nosso melhor PNB. •

Incapacidade? Nada disto. Esperteza, is- r
to sim. Quem sabe as eleições nào acabam
com isso tudo? Pelo menos começar a aca-
bar? Sei que estamos em cima da Copa da"!
Itália Ainda bem que ê lã. Nossos jogado- ¦
res estão ali perto Imaginem se fosse no
Japão.

Placar JB
FUTEBOL

Campeonrito Arijonilno

03* rod*di!
Etpanoi ! i 3 H.»»f P:«»-•¦i«p»-xVh- ¦•!¦ in enaco
Ro»a>io 3 i 2 V»!«w Sarsfietd
N«<w>" » 2 « 0 San Lwsnjo
ln»Utu» 2 ¦ 0 Arg»nti«o« Jr»
Boca Júnior* 0 • i PtaienM
Une» 2 i 2 '< •,'•<-,
Mandiyu 4 > 3 Racing Club
Estudianto* La Piala 0 ¦ 0 Q Eaçrima
Fofro Carni 1 i 0 Racirxj Corrjooa
0«t»i!ic»cao Rrver 19, Inrjopsndiorv
te 18 Ro»ano 16. Boca Jumon (um
togo a meno«> 0 Lspar»oJ U

ATLETISMO
Maratona d* Chicago
Hornen*

Paul D«»ie» uai». GBH. 2M 1m25
Ravn Kashparov. URS. 2M3m19
DavoLong.OBR. 2M3m37

Mulheres
Li»a Weidonbacn. EUA. 2h28m15
Carla Beurskena Hol 2h30m24
CamyOBriai Í.UA 2n3lm19

XADREZ w\vV Vi*." -.,.
Campeonato Mundial
(Em Lucerna. Suíça)
Atrica2.Si 1.5 Holanda

.^¦' i 2 * 2 Hungria
Cuba 16 i 1,5 China
iugoslava 2.5 < 1,5 Suíça
Estado» Unidos 1 i 3 URSS
Clnssilicaçao URSS 6.5. Hungria 5.
Iugoslávia 4.5. tnglaturra o Sutca
4. Cuba o Holanda 3.5. Alnca 3. Chi-
na u EUA 2.5.

CICLISMO
Volta do Chile — 7" etapa, 115km

Gilson Rangol. Brasil. 2h44m14
Antônio Dia7, Chile, a 58
Carlos Nona. Chile, a lOs

Ciassilicaçâo gornl
1 Júlio Ortegôn. Col, o Edgar Ruiz,
Coi

UNIVERSITÁRIO
XX Olimpíada Universitária Itaú
(Rio de Janniroij
Classificação llnal
1. Caslolo Branco, 296 pontos

UFRJ. 283
PUC. 199

(HIPJSMO ;
Copa do Presidente
(Em Landovor, EUA)
Equipe
1. EUA, 57,5 pontos
2. Grã-Bretanha. 48 3/4
3. Canadá. 24 3/4
Animais
1. Evorost Oyslor, QBR, do Emma Mac
2. Northern Maglc, EUA, de B Patlon
Rovlon Adam, EUA, de Lisa Tarnapol
Individual
1. Beezie Patlon, EUA. 21,5
2. Steve Smllh. QBR, 9 3/4
3 Jeflrey Welles, EUA. 9
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Vencedores da Copa
'ANPC vão correr
nos Estados Unidos

Mauro Nitsclmonto

Paulo Cama

Lmeu de Paula Machado, criador e proprietário de Le-
vron, ganhador da Copa ANPC clássica cm 2,400 metros, e
de Ling, que venceu a versão da prova em l.60() metros,
confirmou, ontem á tarde, que os dois cavalos devem se-
guir campanha nos listados Unidos. Ling já tem a viagem
definida para dezembro. Lcvron pode disputar, primeiro, o
CiP Carlos Pellegimi. principal prova do calendário sul-ame-
rieuno, também no més de dezembro, em Buenos Aires, A
dcasào será tomada nos próximos dias.

Os titulares dos Muras São José e Expediçtus acompanha-
rum a corrida em casa. na Barra da Tijuca, pela lele-
vtjjio (com antena parabólica), l.ineusinho justificou a ausén-
cia nas fotos da vitória: "Passei 21 dias viajando nos
Ljtados Unidos e cheguei ao Rio, ás XnJOm da manhã, muito
cansado. A noticia das chuvas de sexta-feira cm Sào Paulo
tilmbém me desanimou. Os cavalos correm menos na pista
pesada."

A frustração de estar vendo a festa de longe é admitida
por Lineusinho. Mas. cm casa lambem houve cotnemo-
ração com o pai. Línneo de Paula Machado e o tio. Francisco
Eduardo: "A nossa alegria com a primeira vitória já tinha
sido muito grande porque o Ling sempre foi um cavalo cm
d|it! depositamos muitas esperanças. Depois da vitoria de
Lcvron o entusiasmo aumentou ainda mais."
'" 

A autêntica metamorfose dos dois cavalos, que na Gávea
riürica apresentaram rendimento suficiente para imaginá-los
gaíiriando uma Copa ANPC, tem uma explicação, segundo
Lineusinho. Ling foi curado de um problema na anca e
também agradeceu ao clima de São Paulo, mais frio. que o ftv
engordar 12 quilos
"""Pela televisão, o cavalo me pareceu lindo no cantei
Sempre foi tido em boa conta, tanto que várias ve/cs o
escrevemos em pareôs fortes O caso dele e parecido com o de
Tthetano. Poi quarto aqui na Gávea, no Derby. pesando 416

quilos Viajou para São Paulo e com mais 4(1 quilos venceu o
GP São Paulo "

Recuperação Lcvron também teve contratempo
tio Rio de Janeiro. Segundo Lmeu. o cavalo não se adap-
tpu ao ambiente c sempre esteve as voltas com problemas de
taxas sangüíneas, muito baixas, provavelmente devido a mu-
dança de altitude A decisão de correr o tiP Brasil so loi
tomada depois que o tordilho. filho de I alkland. obteve
¦vitória espetacular na pista de areia de Cidade Jardim
" "Ek 

ganhou cm boa marca e por uns ono corpos, de-
monstrando ser outro cavalo em São Paulo Chegou ao Rio
perto do dia via coirida. e momo depois de sofrer serio
pteiui/o no percurso, terminou em sexto lugar a pouco
mafs de dois corpos de Troyanos.
•' A vitoria na Copa ANPC foi classificada por Lineusinho
como uma das mais incríveis que ja vm lembrou do
¦prejuízo sofrido nos últimos 4(K) metros, quando Ego Tnp foi
fiam dentro: "Não e brincadeira um cavalo correr de ponta
em 2 401) metros, se atrasar depois de ser prejudicado, reagir c
traída ganhar a corrida Foi uma vitoria de entusiasmar So
taltou mesmo estar lá para a fotografia "

MarialvO Ar«u|0 — OV11/88

<) treinador Nahib culpa a péssima raia

. Mau desempenho de Jack
Bob não tem explicação

O desempenho fraco de Jack Bob nào tem explicação
lógica, segundo o veterano treinador. Alberto Nahid. O de-
fensor do Stud Topá/io não teve qualquer problema físico,
comeu toda a ração c voltou ontem a noite ao Rio de
Janeiro Nahid prefere atribuir ao péssimo estado da raia o
desempenho fraco de seu pensionista"Falei com o jóquei, Francisco Pereira, logo depois do
parco e ele me disse que na reta oposta o cavalo ja
tjjiha dificuldade para acompanhar o ritmo da cornda O
estado da grama c irregular e dá vantagem na cerca c.x-
terna. Numa pista normal, o resultado certamente seria bem
diferente A raia de São Paulo esta impraticável "

'_ Jorge Ricardo estava bem mais aborrecido do que Alberto
Nahid. Alem da derrota de Ego I np. no que ele nào acredita-
ua. ainda levou três corridas de suspensão por ter prejudi-
cado Lcvron. o ganhador do pareô, na reta final, O jóquei
nâoisabe a razão do fraco rendimento de seu pilotado: 

"Ele
vinha fácil, mas parou completamente. Fm corrida normal,
deveria derrotar alguns cavalos que chegaram a sua frente."

"Ego Tnp trabalha melhor do que corre, segundo o próprio
treinador, João Luis Maciel. Fie nào sabe se o fato de ser
chíador (animal que faz muito barulho para respirar e js
ViJ/c> perde o fôlego) tenha influenciado no seu desempenho:
"A corrida nào foi ruim. Pelo contrario. Ele perdeu as
principais posições nos metros finais, mas provou a minha
te*sc, de que rende melhor quando corre na frente. No
Rio, e numa pista normal, sem tantas alternativas, acho que
teria vencido."

Ontem na Gávea
u:.-i 

PÚrro exlra: l° Be a Nabre J.Ricardo 2* Horten CG.NelO tempo
2ml6$:/5
l'.y.itw. Io Twin Chance M Almeida 2" Hcitorànho J Aurélio ?"
Fancing C Lavor Vencedorf 1)2,4 lnexiita(l-6)5,3 Placctt 1)1.4 (6)2,0
rjjéJÍ4i(l-6)13,üTncxata(l-6-4)lft,0 tempo: ImUs.X 5
2* Páreo: I" Ridòrio A.Machadol" 2" A/amo J.F.Rcis 3" Lelimimate
George C.A.Martins Vencedòr(5)5,7 lnexala(5-6)89,l Hlacèsi.si.1,6
16)10.3 Ewta(5-6) 144,0 lnexata(5-6-3)287,0 tempo 2ml9»3'5
.f Páreo: I" Núcleo M.Ferrelra 2" Gmtndolc J.Ricardo ,V'Jor,inna
W.Penaficl Veneedor(6)3,8 lnexatá(2-6)2,9 Placcs(6)2.0 (2)1,8 Exaia(6-
2)7,5 Inexala(6-2-5)5u,0 lempo: Iml7sl;5
4* Páreo; I" Duqucsa UAIba J Ricardo 2° Uzziah R Rodrigues 3'Jaravá
il.S.Gomcs Vcncctlor(rj)l.4 lnexala(2-6)15,2 Placés(6il..3 (2)2.7 Exalald-
J)ll.9Tricxala(6-2-l)°I.O tempo Im44s Não correu Alhcii
5° Páreo: Io Danilo Príncipe J.Ricardo 2o Salin Bluc C.Lavor 3" Baciln'J.F.Rcis Vcncedor(6)2,3 lncxaia(6-7)l,7 Placês(6)l,0 (7)1,0 Exata(6-
7)5.6 Tncxata(6-7-5)30,0 lempo: Im42s Não correu Jabori
6° Páreo: Io So Empolgam G 1- Silva 2* Ling llcavcn J Ricardo 3° Rural
Dréamer Ê.O.Ferrèira Vencedor(9)3,8 lnexata(8-9)5,2 Plaçès(9)l,5
(8)1,2 Exala(9-8)9.y Triexato(9-8-2)55,0 tempo: lm09s2/5 Não correram
Monlvon è Borneo Sulian
7'Táreo: CTortcrolo E.S.Rodrigues 2" Kabardin M.Cardoso 3" Lecan-
ío E.R.Ferreira Vencedor(9)2,l Inexata(3-9)I8,8 Placês(9)l,5 (3)1,3 Exa-
la(9-3)31,3 Tricxala(9-3-10)319,0 lempo: 1 m09s2,5
8° Páreo: 1" Tò que lõ J.Ricardo 2° Lidsay JE Reis 3" Eqüestre
Cí.Jr.Silva Vcncedor(8)l,3 lnexala(3-8)3.3 Placès(8)l,0 (3)1.0 Exata(8-
S3;3Triexáta(8-3-2)88,0 tempo: lml3sl/5-
9* Páreo: I" Duque Prince J.F.Rcis 2o Fricroa L.S.Santos 3° Batalhadora
HQociria Venccdor(9)3,5 lnexaU(9-12) 117,6 Plácês (9)1,9 (12)20,3 Exa-
W-12) 161,9 Triexala(9-I2-11)852,0 lempo: Im24s Não correram:
Ebrieté, Tony Way. Atoo c Caudcz.
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iruuão acha que o hipismo brasileiro elevou soa nível técnico nos últimos anos

Aragão vai organizar 'derby'

hípico em Teresópolis em 1991
Quem pensa que o cavaleiro João

Aragão está mais para là, entenda-se. a
Europa, do que para cá. se enganou Se.
desde 1983, está radicado na Bélgica, ele
nunca deixou de se interessar pelos acon-
tccimcntov do hipismo brasileiro A pro-
va disso e a responsabilidade que lhe foi
atribuída, recentemente, pelo cx-presi-
dente da Sociedade llipica Brastlcira,
Donald Stcwart, de organizar um derby,
em 1991, cm Teresópolis

A prova e cspcsi.il. com cerca de 20
obstáculos naturais, como nos. buracos c
banquetas, c tena lugar no liara* Boa
Fe, de propriedade de Sicwart Ela seria
rcah/ada dentro dos moldes dos grandes
drrbyt europeus, como o de Hamburgo.
na Alemanha Ocidental Ha 10 anos. a
Confederação Brasileira de Hipismo
(CBIi), oigani/ou. sob a supervisão do
cavaleiro Antônio Alegria Simões, uma
provi do gênero no Vale da RapoM. cm
Itaipava"A idéia do Donald de promover um

concurso do tipo derby poderá significar
a partida para uma nova etapa no hipis-
mo nacional Sc, a exemplo do que ),i
acontece na Europa, o projeto scnsibih-
/ar outros proprietários, o esporte pode-
rá Crescer muito no pais, com a reaii/a-
ção de outros concurxox semelhantes",
disse

Para estimular os cavaleiros, a com-
petição devera distribuir bolsa em pré-
mim de LSS 150 mil. sendo cerca de USS
15 mil para o primeiro colocado. K caso
o vencedor não cometer faltas, ele ga-
rtharà ainda um automóvel, que poderia
usar por um ano. em regime de Icasme.
ate a edição seguinte da competição

Objetivos Aos 30 anos, Aragio
nào pode representar o Brasil nas com-
petisões internacionais dos últimos .mos.
com a freqüência que gostaria Oitavo
colocado no 13* ("opa Sul-Amcrtea deste
ano, montando Mm Copa. ele acha que
poderia ter obtido resultado melhor, não
fosse o pouco tempo de tranm que leve
"Agora, 

)à penso cm voltar a disputar o

circuito das melhores provas intemacio-
nais lá fora. como ocorreu nos anos de
83, K4e 85". revelou,

Aragão acredita que o hipismo brasi-
kito tem progredido muito, cm termos
técnicos, ultimamente. "'A entrada de
empresários como o Olavo Monteiro de
Carvalho (proprietário do cavalo monta-
do pelo atual campeã brasileira de sé-
mor. Lúcia Santa Cru/) c as viagens cada
se/ mais freqüentes de cavaleiros ao ex-
terior. tem garantido uma sensível me-
lhora no nocl do hipismo por aqui."

Alem do projeto relativo ao derby, o
cavaleiro espera dar o passo inicial para
a comercialização da raça BH (brasileiro
de hipismo) no exterior. "Fm fevereiro,
estarei dr volta para levar um puro-san-
gue. filho út Kuhlat Khan, de criaçáo
nacional fenho certe/a que. enquanto
essa difkil situação econômica perdurar.
cn criadores terão chance de obter ru
Furópa melhores preço* de venda do que
aqui"'

Botafogo entra com recurso e

quer pontos do jogo com Vasco
O Botafogo nào se conformou com a

derrota por U a 70 para o Vasco, do-
mingo, na continuação da partida intcr-
rompida peb segunda rodada do Cam-
pconato hstadual, dia 16. e entrou com
recurso na \ ederaçâo pedindo os pontos
do jogo c a interdição da quadra do
adversário O vice-presidente do clube,
Leonel da Costa, considerou uma "imo-

ralidadc" a decisão do arbitro Manoel
Tavares de suspender o jogo, em ser. de
té-lo dado por encerrado quando a qua-
dra do Vasco foi invadida por torcedo-
re*, no momento em que seu time vencia
por 34 a 25

Lie disse que o Botafogo só compare-
ceu para o prosseguimento do jogo, do-
mingo, no Tijuca, para não perder por
WO- O clube apresentou uma liminar
impedindo o Vasco de utili/ar o* dommi-
cano* Muno/ c Lvansto Pcrc/. tebcio-
nado* para o jogo do du 16, quando
nem haviam chegado ào Brasil O Vasco
acolheu a decisão do Tribunal da lede-
ração, mas o Botafogo não considerou
suficiente "Nào 

podemos entrar de gaia-
tm nesta hotor.a O Tavare* havia ca-
cerrado a partida e depois voltou atrás"
O juiz, contudo, garante que desde o
inicio avisou que a partida estava apenas
suspensa

Ma* o Botafogo tem poucas chances.
Segundo Benedito Cícero Torteili. presi-
dente da federação, o resultado de do-
mingo e definitivo Os dois clube*, con-
tudo. ainda serão julgados, tão logo a
súmula sla partida chegue ao LVparta-
mento Jurídico da Federação O Vasco

poderá ki punido pela invasão da qua-
dra de São Januano Ja o Botafogo corre
o risco de punição pela liminar que con-
seguiu pata impedir a entrada em quadra
do* dominicano* Segundo Paulista, o
Departamento Jurídico pode entender
que o clube mdu/iu a erro o juiz que
concedeu a liminar

Do basquete para a luta-livre
AP — ?«.Cl8.8tt

Dólares e comida
fazem argentino
trocar de esporte

Jorge 
González, integrante da se-

Icçào de basquete da Argentina c
o homem mais alto do pais. anunciou
que abandonará o esporte para se
dedicar a luta-livre nos Estados Uni-
dos. Gon/alez, que mede 2.2'mi c

pesa l"0 quilos, revelou a proposta
que o levou á decisão; "Quase USS I
milhão c a possibilidade de comer
tudo o que eu quiser". Ele não quis
revelar qual a equipe da Liga Profis-
sional de Luta-livre dos Estados Uni-
dos que o contratou.

Gon/alc/ ganhou notoriedade in-

tcrnacional depois de posar ao lado
do presidente da Argentina, Cario*
Menem — ambos com o uniforme da
seleção Aos 23 anos, ele c considera-
do tecnicamente fraco c so conseguiu
ser convocado devido às suas carac-
teristicas físicas Segundo parentes,
vários técnicos tentaram aprimora-lo
mas fracassaram diante de sua indis-
ciplina nos treinamentos

Glutão confesso, Gon/alc/ certa
ve/ declarou à revista argentina El
Grafico que tinha muitos complexos
devido a sua grande estatura c que,
para minimizá-los, se dedicava a co-
mer compulsivamcnte. Livre das

preocupações com o controle de pc-
so, poderá exercer sua nova profissão
sem abrir mão do pra/er de comer. L
ainda scra muito bem pago. González com Menem

Você acha que a iiitoàsção
de jornal atãh^com o seu

Ótimo!
Potciuo tom gente quo rtâo acha Polo corMMrso
Sabo que a impressão oe jornal è impressão Oe
jornal E iMhalria d<j forma criativa cem <.• a Eisa
lurma podo se inscrevei no 3' trimestre do l'rèm,ci
JB de anúncios em |0'na'S de B'l
Só pra garantir a chance cl<* criticar jo vivo todos
os lons « meto tons dü Biitinns Aires. SaKador «
Nova Iorque, se ganharem o concurso

Boa S< me'
AS INSCRIÇÕES SE ENCERHAM DIA 31/10/89

yOIlUaAUOm
liAa.HMíKAÍI;

João Saldanha
Futebol e política

Nem 
posso confessar

minha ansiedade
pelo dia 15 de novem-
bro. Dia da eleição, c
claro. Duas coisas avan-
çarao de qualquer ma-
neira: o Brasil c o fuiç-
boi, que como se sabe,
acompanha o país. Mi-
nha pressa é a de quem
espera há quase trinta anos pelo direito de-
escolher. Vou votar no Roberto Freire. Me
parece o mais qualificado dos candidatos.

Fico assustado com os nossos rumos. „
Futebolísticos, políticos c de cidadão. Num"
pais cm que o próprio ministro da Fa/enda.
economia e finanças é a fa\or da inflação
com suas aplicações particulares no owr. 0 J
over só dá lucro se houver inflação, não é?~
Assim, como os que nos dirigem, esportiva c -1

politicamente são do contra, creio que uma
eleição pode ser o começo da solução

O futebol acompanha díreitinho a poliu-
ca do governo. No futebol, a demagogia^*
desenfreada tomou conta de tudo. Vendem'!
jogadores e se orgulham, como se fossem
grandes financistas. Para entregar um joga-
dor. por um pequeno punhado de dólares,
tomam o avião com a família, domésticos e ¦
tudo mais. Passam quinze ou vinte dias á
custa da transação

Uma das coisas mais difíceis e encontrar
os tais dólares. Depois, apresentam balan- v
cetes ou balanços de lucros. Bolas, o lucro
esportivo é o das vitórias. Canso de dizer"
que o futebol pode ser bom negócio para
abrir portas, mas se c para dar lucro, melhor
um banco ou um supermercado. O Paes
Mendonça já abriu mais de noventa no
Nordeste.

Vejam se ele è besta de se meter enr
futebol.

Mas tenho grandes esperanças nas ciei-;
çòcs de quin/c de novembro. As ditaduras-
se instauraram no Brasil c o futebol foi uma '¦

das suas maiores vitimas. O clientelismo fez
com que um bando de espertalhões viesse de
fora do ramo e se cnquistasse nos esportes.
Nào da lucro cm dinheiro direto Não, não
c por ai.

Vendem tudo o que o futebol permite_
vender. Do jogador ao anuncio das camisas,
ou cm volta do campo. I a/em uma política
demagógica no preço dos ingressos, fingin-
do baratear custo de vida. Ura bolas. Quem
se alimenta com ingresso de futebol' Nos
empobreceram mesmo na administração ás>
nosso melhor PNB.

Incapacidade? Nada disto. Esperteza, is-
to sim. Quem sabe as eleições não acabam
com isso tudo? Pelo menos começar a aca-
bar? Sei que estamos cm cima da Copa da
Itália. Ainda bem que é lá. Nossos jogado-
res estão ali perto. Imaginem se fosse no
Japão

Placar JB

xl

FUTEBOL
Compoonuto aVTQaMltinO
(t3« rorí*;JíV

EatXtrtol I « 3 R'»*» Pl«t«
í-xJoí-wx: **-'.¦> * i 1 Checo
Isomuki 3 « i siO'i S*n»»i«id
Saaa 1 1 « 0 SaVI tO»«ítIO
Irutr&rto 2 « 0 Argentino» Jri
Boc Ju.i<on 0 > 1 Pmtett»»
UrgonJiZT.Iiere»
M.^Hyu 4 i 3 R*ctng Clue
Ealuliant». ta Piau 0 10 G E*grlm*
Fwro Cavr.i t i 0 Rascing CotdoOa

CiitMiticaçAo Rivw 19. Indoponditin-
to 18. Hourto 16 Boca Juntors (um
togo. monosi «E.pan

i

ATLETISMO
Maratona d* Chicago
Honwrta
t Paul Davi»» Halo. GBR. 2M1m2S

Ravil Kiuhparov, URS. 2h13m!9
Dave Lonfl GBR. 2h!3m37

MuIrvafM
Lisa Weidonbach, EUA. 2n28ml5
Cana Bount«ens. Hol, 2rOOm24
Camy O Bnan EUA 2ri3lmi9

XADREZ
Cinipoonato Mundial

(Em lucerru.. Su-ça)
Alrica 2.5 » 1.5 Holanda
Inglaterra 2 s 2 Hungria
Cuba 1.5 « 1.5 China
Iugoslávia 2.51 1.5 Suíça
Eatadoa Unidos 1 > 3 URSS
ClassilicaçSo URSS 6 5. Hungria 5.
Iugoslávia 4.5. Inglaterra e Suíça
4, Cuba e Holanda 3,5. África 3. Chi-
na s EUA 2.5

ciclismo ¦;.^:J'^isf,..s:
Volta do Chile — 7* etapa, 115km

Gilson Rangol. Brasil. 2h44m14
Antônio Dia*. Chile, a 5s
CarloaNoira. Chilo. a lOs

Classificação gorai
I, Júlio Orlogôn. Col. o Edgar Rulz.
Col

UNIVERSITÁRIO • "-',

XX Ollmpiada Universitária Itaú
{Rio de Janeiro)
Classllicaçao linal

Caslolo Branco, 296 pontos
UFRJ. 2B3
PUC. 199

HIPISMO
Copa do Presidente
(Em Landover. EUA)
Equipo

EUA. 57.5 pontos
2. Grâ-Brolanha, 48 3/4
3. Canadá. 24 3/4
Animais
1. Everost Oyator. GBR. de Emma Mac
2. Northorn Magic, EUA, de B Patton
Rovlon Adam, EUA. do Lisa Tarnapol
Individual
1. Boezie Patton, EUA, 21,5

Slovo Smlth, GBR, 9 3/4
3. JoKroy Wellos, EUA, 9
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Fia abalado escala Júnior para marcar Bebeto
0 clima entre os jogadores do Flamen-

go é de apatia, depois de três derrotas
seguidas no Campeonato Brasileiro, "Está

faltando mais garra", lamenta Zico, exi-
gindo mais disposição dos companheiros.
"Estamos aceitando a derrota." Segundo
o técnico Valdir Espinoza, o time está
abalado: "A apatia da equipe, depois do
segundo gol da Portuguesa, é conseqüen-
cia do acúmulo de insucessos. Por isso,
lemos de jogar contra o Vasco pelos 90
minutos c não pelos 270 minutos anterio-
res". A marcação sobre Bebeto c uma das
preocupações do treinador para o jogo
de domingo. A missão será de Júnior,
que volta a ser zagueiro-central Márcio
Rossini recebeu o terceiro cartão amarelo,
para tristeza de alguns torcedores que
queriam vê-lo marcando o ex-idolo do
Flamengo.

A crise técnica do time. no entanto,
parece não abalar os dirigentes. Nos seus

gabinetes, rcspira-sc paz e tranqüilidade,
como se a equipe disputasse as primeiras
colocações do Campeonato Brasilci-
ro."Zico ainda é a grande estrela do espe-

táculo de domingo. Bebeto tem futuro,
é um dos melhores atacantes do Bra-
sil, mas vai ter que comer muito feijão
para chegar a Zico", acredita o vice de
futebol (ieorge Melai. Ele não tem dú-
vida: o Vasco é favorito, mas o Fia-
mengo pode vencé-lo. "Seria capaz de
apostar nisso", desafia.

As declarações do dirigente têm um
endereço que pode não ser o de Sào
Januário — a própria Gávea. Enfrcn-
tar o Vasco, nesse momento, é um desafio
que pode trazer alguns benefícios. Além
do estímulo que um clássico sempre pro-
voca, alguns jogadores do Flamengo acre-
ditam que, em caso de vitória, haverá um
despertar. No fundo, Espinoza crê na
mesma possibilidade. 

"O Palmeiras saltou
das últimas colocações para a liderança de
uma hora para outra." Fspinoza pre-
tende manter em segredo a sua opção
no meio-campo se joga com dois
(Aillon ou Uidemar) ou um cabeça-de-á-
rea. Ao contrário dos dirigentes, talvez
prefira não correr tantos riscos. Josimar
tem dois cartões amarelos c joga.
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Os jogadores riu r lamcngo foram muito exigidos no treinamento físico

Nova derrota pode mudar time LaZdrOTli USÜ aiTlistOSO
Nas contas do técnico Valdir hspmo/a. os

cinco pontos que separam o Flamengo do
lider Corintians não são suficientes para co
meçar a por cm pratica os planos que tem na
cabeça filas um novo fracasso do time contra
o Vasco terá um significado trágico pa-
ra alguns jogadores. í que Espinoza pretende
reformular o grupo do I- lamcngo tão logo a
equipe esteja sem chance de chegar ao título
brasileiro. "Não vejo razão para esperarmos
ate o próximo ano."

A péssima campanha do time scra a
maior madrasta que alguns jogadores pode-
nam ter Por isso, Espinoza tem o cuidado dc
evitar lançar jovens. Ã exceção dc Júnior
Baiano — era o único zagueiro cm condições
de jogar contra a lnter de limeira —, nenhum
Outro júnior c escalado, Marquinho, Marcc-
unho e Djalminha estão sendo preservados.

. "Prefiro correr todos os riscos, a voltar
para o time dc juniores". afirma Júnior Baia-
no. que nào deixou boa impressão nos jogos
cm que atuou. "É normal que alguns jogado-
res fiquem desgastados após uma campanha
ruim, A reformulação fa/ parte do futebol c
pode ser boa ate para o jogador que sai",
acredita Renato Comprado ao América há
quase dois anos, c um dos que pode ser nego
ciado "Todos os jogadores do Flamengo são
dc nivel de seleção. Há exagerada cobrança O
Flamengo não pode perder?", indaga Alcin-
do. que volta ao time contra o Vasco.

~ A derrota para o Vasco talvez só não
tenha maior peso sobre André Cruz. Ontem, o

Vasco conseguiu mandado de segurança no
I nhunal Regional do Trabalho, expedido pe-
lo juiz Irallon Benigno Cavalcanti, cassando a
liminar concedida pela jui/a da 37' Junta
dc Conciliação do I RI Dessa forma, acredi-
ta o advogado do Vasco. Paulo Reis, a inseri-
çâo dc André Cruz no Campeonato Brasileiro
está sem efeito O Flamengo entregou o caso
ao Departamento Jurídico.

Irmão do craque
torce contra Fia

¦ **Av_j in tro irmão que, *» cie entrar
oa im. «oa »qui no pcsaiço*', ipoo-

litt pari a ui- jugulir o goleiro /«* Cirio*.
O jorna Amím-o (iriov 19 lorn, «rapa
rom tmiidíi sa.rnvi, rnqoanio a sua «olta
outros j<>g»diirr-. rum da bnrx ick-ir« l_r»i-
do para o júnior oo F„_wa->o quando o
irmio fanoso ainda w_ Ídolo dos n-èro-or-
grota, Xniímio ( -«rios ir»r oott-m ama idéia
do que pn-fmir ser p«r» rir, na Gátfâ, a
scmaiu do (1-s.skh Vaaro x Usmmjço. Sin-
erro, nio lor dávlda nn ánet para q-á-rtn
lorttrá no domingo. "I*t-V« nu. inaio. í
(l_.ru Nio há jeito...". dh-Mr. ÍMÜcando con
a min direita a «ria do braço e*qurnk>. oodr
corre o mesmo sangue dr Bebeto.

Nelsinho reclama por nao
ter tempo de armar o time

Invejado pela maiona dos técnicos brasi-
leiros por ter a seu dispor um elenco com
muitos craques. Nclsinho ainda assim afirma
que está com dificuldades para acertar a equi-
pe do Vasco. O problema, evidentemente, não
c talento. O treinador apenas gostaria dc mais
tempo para entrosar o time Irritado, disse
que o amistoso de amanhã contra o Goiás, cm
comemoração aos 50 anos da Federação
Goiana, é uma bobagem. "Nada nos acres-
ccm.ira c nos fará perder tempo", lamcn-
tou-sc, lembrando que. devido ao jogo. a
equipe so treinará duas vezes esta semana.

¦A maior prova dc que o amistoso nào
estava nos planos, foi a ausência da maioria
dos titulares (apenas Ma/mho foi a São Ja-
nuârio). Luis Carlos Wtnck c Marco Antônio
Boiadciro. que não jogaram com o São Paulo,
ignoravam o jogo e também folgaram Nem
Bebeto e Marco Aurélio, que estão machu-
cados. apareceram para fa/cr tratamento. O
zagueiro, aliás, já esta vetado para a partida
em Goiânia. "Também nào levo o Bebeto se

sentir que isso pode prcjudica-lo"". afirmou
Nclsinho

O técnico sonhas, com uma preparação
adequada para 0 clássico ck domingo com o
Flamengo, mas percebeu que será impostiscl
"Amanhã (hoje), vs poderemos treinar pela
manhã dcsido a supem e, depois, só sexta."
Nclsinho nào vibc sequer se comandara um
coletivo ou um treino tático Adjpur TiU c
Ouinónc/ rapidamente c o que mais preocupa
0 treinador 'Prruvi entrosar 0 time e talvez
fa/cr mesada», mas vem tempo para trabalhar,
fica difícil."

Fntre as mudanças idealizadas por Nclsi-
nho estão as entradas dc Marco Antônio
Boiadciro c Willian. nos lugares de Andrade c
Tato. respectivamente. A saída do ponta é
praticamente certa No meio campo, a altera-
ção devera ser feito no decorrer do jogo. 

"O

jeito é aproveitar c cipenmcntar ao máximo."
explicou o técnico Luis Carlos Winck, no
lugar dc Cassio, c l-eonardo, na vaga dc Mar-
co Aurélio, estão confirmados.

XXIII CONGRESSO
DA SOCIEDADE BRASILEIRA

DE PATOLOGIA CLINICA
31 de Outubro a 5 de Novembro

Local: Hotel Nacional - R.J.
O Laboratório Paulistano/Golden Cross estará lançando em

conjunto com o Interlab o equipamento MONARCH 2.000.

MONARCH 2.000 - Fabricado pela companhia americana
I.L/F1SCHER, é capaz de realizar os
seguintes exames:' Exame de Bioquímica

Exame de Hormônios
Exame de Monitorização de Drogas

O MONARCH 2.000 faz um trabalho que no mínimo teria
que ser realizado por três aparelhos.

Mais uma iniciativa de vanguarda do Laboratório Paulistano
e da Golden Cross.

O MONARCH 2.000 estará em exposição no stand n? 5.
inclusive realizando exames com os participantes.

&_ Golden Cross Í5 ul
BrTB «üstíncu niERHacioM. oc sww _K_ Ivr/Êím

Apoio:

Laboratório Paulistano
QnUréalsJ

para testar atacantes
Oldemário Touuuinhó

CARACAS — O treinador Sebastião Lazaroni
pretende aproveitar o amistoso dc 14 dc novembro, cm
João Pessoa, conira a Iugoslávia, para testar duas
duplas dc atacantes c. a partir daí. escolher quem será
o companheiro dc Careca na Copa do Mundo. A
principal preocupação dc Lazaroni é com o estilo
europeu dc marcação — mais duro c violento —, que
costuma prejudicar a velocidade das jogada* dc ata-
que da seleção. A ideu é começar o jogo com Bebeto c
Careca c. no segundo tempo, substitui-los por Romã-
no c Muller. para dar mais rapidez ao time O restante
da equipe sai ver. basicamente, o que enfrentou a
Itália, cm Bolonha, dia 14 dc outubro

"Todos os jogadores se comprometeram a partici-
par desse amistoso. O que cu quero é poder treinar
melhor o time para usar todas as opções possíveis
durante o jogo Sc. no entanto, nào puder escalar
todos os titulares, pelo menos vamos estar juntos mais
uma vez Não se pode exigir muna eotsa quando se
sabe que uma parte da cvjuipc toga ru Furopa c oulra
atua no Brasil", La/aroni s< mostra favorável a reali-

zação de tantos amistosos quantos forem possíveis,
para reunir os jogadores nem que seja para consersar.
"Vamos 

para o sacrifício, mas na véspera de uma

partida acertamos problemas c com isso conseguimos
esse bom ambiente".

Lazaroni pretende convocar IS ou 19 jogadores
para o amistoso dc João Pessoa Sobre o adversário —
a Iugoslávia, primeira equipe européia a garantir, cm
campo, sua vaga na Copa —. o treinador da seleção
brasileira tem opinicVs bem definidas "H um time de
alio niscl Conquistou »eu lugar na Itália com ótimas
aprcsentaçaVs. destacando-se a técnica c a determina-
çào n,t marcação característica dos europeus Dividem
toda», sempre com muita disposição".

Ate o final do ano. a seleção brasileira realizará um
outro amistoso, contra a Holanda, cm dezembro "Pa-

ra nos c um teste importante Sei que Ia — o amistoso
vai ver na Holanda — faz frio nesta época do ano, mas
nio podemos exigir nada Temos que aproscitar todas
as datav que os europeus tiscrcm para togar contra
cies 0 resultado, neste caso. c secundário. Sc der para
sencer, como foi contra a Itália, cm Bolonha, ótimo"'.

Colômbia empata com Israel
e garante sua vaga na Copa

ili \xi\ A Colõmbiaéo I3*paisaprantir
sua vaga para a Copa do Mundo da ítala o
quarto sul-americano, ao lado dc Argentina. Brasil
c Uruguai . após o empate dc ontem contra
Israel, cm Tel Asiv, por 0 a 0 Os colombianos
venceram a primeira partida, cm Barranquilla. há
duas semanas (1 a 0). c souberam se aproveitar da
vantagem dc so precisarem empatar jogando na
defesa o tempo todo. h a segunda »cz que a Coloro-
bia chega as finais dc um Mundial a pnmcira foi
no Chile, cm 62

O time israelense, motisado pelo apoio dc 50 mil
torcedores que lotaram o estádio Raman Gat, lan-
çou-se ao ataque desde o inicio do jogo, mas cs-
barrava sempre na bem armada defesa colombiana
c na excelente atu.ição do goleiro Higuíta. que
fechou o gol. 

"Devemos ser francos c realistas o
time da Colômbia e melhor que o nosso c provou
isso dentro dc campo, além dc ter sido perfeito ao
jogar com o regulamento", afirmou o goleiro
Gumzburg. de Israel.

O capitão colombiano, Carlos Valderrama, era
dos mais animados após a partida 

"Desde as elimi-
natònas mostramos ser supenores aos nossos ad-
sersários. Eliminamos Fquador c Paraguai c.agora,
com este resultado contra Israel, finalmente chega-
mos á Itália", Os israelenses mostravam-se muito
otimistas em conseguir sua classificação seria a
vgunda participação dc Israel na fase final da
Copa, repetindo 1970, no México . cm espe-
ciai por decidirem a vaga cm casa.

Israel Bom Gumzburg. Asi Cohen, Ichuda
Amar, Nir Aion c Ofir Shmuch {David Pizanti), Nir
Khngucr. Efraim Davidi c Shaiom TiLva. Moshc
Sinai, Nir Lcvin (Eli Obana) e Rom Rosental
Colômbia Higuíta, Wilson Pérez, Alexis Mcndoza,
Andrés Escobar c Carlos Mano Hovos, Bernardo
Rcdin (1'zurnaea). Valderrama c Leonel Alvarez
(Gabnc! Gomez»; Ricardo Pcrcz. Luis Fajardo c
Amoldo Iguaran Juiz. Edgardo Codcsal (México).

O 'velho' Ce rezo
volta a brilhar,
agora como libero

Araújo Netto
Corrosponóonlt*

ROMA 
—¦ A'.» décima rodada do (ampeonato

Italiano, o único c solitário gol brasileiro, de
Casagrande. valeu uma litôru imp\irtjntis\im.i f\i-
ra o pequeno Ascoli contra o pi\Jeroso Mllan. Foi
o gol responsável pela grande zebra do ultimo
domingo (Ascoli I x 0 Mil.mlc lambem o falo mais
destacado nelas manchetes dc n\ios os jornais.

Por ter reagido a uma falta desleal, cometida
pelo uruguaio Aguillera. do (ieni\i. Alemão foi
expulso aos ¦/.*•" minutos do primeiro tempt\ Por
isso. íiaw em evidência c loi criticado por nào
saber se controlar no momento etn que seu lime. o
Nupoli, desfalcado de Careca devido a um problc-
ma muscular, perdia fora de casa por l x 0.

O retorno de Toninho Censo, restabelecido de
uma contusão que o manteve inativo por quase um

mes. e a excelente atuação de Gcoxani, no meio
campo do Bologna, no entanto, foram os fatos que
justificaram o entusiasmo dc tt\la a crônica cs/w-
tua italiana

Censo voltou ao ume da Sampdoria como
libero, posição que, na sua opinião, limita bastante
_ contribuição que se habituou a oferecer a seus
companheiros atacantes. Tão bem *c v./.u o mineiro
que não houve obscnxdor ou critico da partida
que negasse o reconhecimento de ser o melhor cm
campo. O cronista do Corricrc delia Scra, sem
conter entusiasmo e admiração diante do \ctcratio
Censo, cncvntrou uma nova definição: a de mi-
ra bi lc vccchiaccio. ou seja. m.ir.i\tlhos<s wlhote.

Gcosani dividiu com Cenvo as honras de me-
lhor brasileiro do domingo cinzento italiano. O
Bologna recebeu um hóspede incômodo, o Atal.in-
Ia. de F.v.ur. e hão conseguiu sair do empate
(0 x Oj. Mas não por culpa de seu armador Gèoya-
m. que. durante 90 minutos, jogou a mais brilhante
e eficiente p,irtida desde que se transferiu para a
Itália. í ma partida que pós cm evidencia seu l.ilcn-
to em lançamentos e passes imprevisiveis. Jogadas
que. /vira a/ar do brasileiro, continuam a não
ser entendidas c surpreender a maioria de seus
companheiros de equipe.

Supercopa — As semifinais da Supercopa podem
se transformarem uma festa argentina Indcpcridicnie c
Boca Juniors conseguiram sua classificação na semana
passada, ao eliminarem o Nacional, da Colômbia, c o
Racing, também da Argentina, respectivamente e, ago-
ra. mais duas equipes podem completar o quadro. O
Estudiantes precisa apenas do empate, diante do Gré-
mio, a quem derrotou por I a 0. em Porto Alegre,
enquanto o Argentinos Juniors enfrenta o Cruzeiro
precisando da vitória - no primeiro jogo, em Belo

Horizonte, houve empate de Ia I. No time mineiro, a
grande expectativa é com relação ao retorno do lateral-
direito Balu. ü jogador treinou c demonstrou estar
recuperado da contusão no joelho direito que o afastou
da primeira partida.

Loteca — Um paulista da capital acertou, sozinho,
os 13 pontos da Loteca, ganhando NC/S 4,5 milhões.
Três zebras derrubaram os apostadores: as derrotas do
Milan. do Londrina e do Sporting.
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Domingo
Tão boa que virou duas.

Coritiba pára
o Brasileiro
na Justiça

O Campeonato Brasileiro eslá sus-
penso. O Coritiba conseguiu onlem uma
liminar assinada pelo juiz Marcus Tulíus
Alves, da 27* Vara Cível, que obriga a
CBF a incluir o clube na segunda fase do
campeonato. Ontem mesmo, o diretor
jurídico da entidade, Carlos Eugênio Lo-
pes, entrou com uni pedido dc reconside-
ração, que deverá ser julgado hoje.

A ação do Coritiba coloca a CBF
mina situação delicada. Se o juiz Marcus
Tulíus Alves mantiver a liminar, a entí-
dade terá que parar o Brasileiro, pois se
incluir os paranaenses na segunda fase.
infrigirá o artigo 4S da Fifa. O artigo
reza que. se uma entidade nacional proi-
bir a ida á Justiça Comum no regula-
mento de uma competição que patrocina
e. depois, ela mesma passar por cima do
que escreveu, será punida com a suspen-
são de todas as competições dirigidas
pela Fifa Assim, se aceitar a inclusão do
Coritiba, o Brasil poderá não disputar a
Copa dc 90

Edu quer <\ue o

mais vibrarão
Botafogo tenha

O técnico do Botafogo, F.du. colocou
seus jogadores sentados durante mais
dc uma hora debaixo de forte sol c uma
temperatura dc 36 graus em Marechal
Hermes para convencé-los de que o ti-
me ainda psxle chegar ao titulo brasi-
leiro. "Saímos dc candidatos ao tor-
neio da morte para o segundo lugar no
grupo por nossas próprias forças. Re-
petir a façanha só depende de nos",
disse. Alguns jogadores também opi-
naram, mas, por mais enfático que o
técnico tenha sido, nem todos saíram
muito convencidos

As criticas ao time loram variadas,
Paulo Roberto falava cm falta de con-
centração. Cnciúnu disse que o time"não mostrou nada" e o capitão Mauro
Gals.o lambem se referia a problemas
individuais "Ma* tenho certeza de que
ainda ha tempo para a recuperação,"
Alguns queixaram-se de falta dc per-
nas. "O lime cansou, mas a culpa c da
bagunça do calendário", tentava justi-
ficar Nardo

Para Fdu. o time sentiu muito os
dois gols seguidos que lesou: "Faltou
vibração. Nossa queda não foi física,
foi moral." Paulinho Criciúma foi ve-
tado para o próximo jogo, com forte
torção no tornozelo Valdcir, que esta*
va suspenso, volta, Gustavo, que esta-
va contundido na virilha, foi liberado
c. se treinar bem, jop, saindo Dom/e-
lc

G.ih .in Outro séno desfalque
-vxic ser Mauro Galváo. que será julga-
do hoje no SUI), pela expulsão no jogo
contra o São Paulo. Galvão está incur-
so nos artigos 308 (jogo violento) c 235
(ofensas morais) do Código Brasileiro
Disciplinar de Futebol (CBDF). c pode
ver suspensa.» de dois a quatro jogos. O
lateral Renato c o atacante Mazolinha
voltaram ao clube, devolvidos pelo A-
tletico-CiO, c foram inscritos na CBF

j **Sei que . torcida passar, a pe-
g»r i» meti pé, Quando entrar d*-

novo. já i-*tnu preparado para as
»aia»"_ V lamcntaç." f"i feita pelo
mciai-campo l»rael. aulnr dn uni contra
que deu a vitoria an ( ru/eiro contra o
Botafogo, sábado passado. Fie nunca
hana marcado um j;ol contra. "O Ga-
brkl saiu porque pensou que eu atrasa-
ria por baixo, c o Heider vinha entran-
do. Mas eu jamais faria ivvi, ia atrasar
por cima." X-xts o jou», o meio-campo
recebeu um apoio importante: 0 do /a-
^ikiro Concilies, que vím-u situação
Igual, quando, ainda no Mamcngn,
marcou contra no Jogo em que o Bola-
rogo acabaria empatando em 3 a .1.

Flü tem quatro
desfalques para
ò próximo jogo

Problemas, problemas e mais problc-
mas. Este é o resumo da vida do lêem-
co T cie Santana para escalar o Flumi-
ncnse na partida do próximo
fim-de-semana, provavelmente contra o
Atlético-MG, no Mineirão. Sáo, a prui-
cípio, quatro desfalques certos: Ricardo
Pinto. Carlos André. Doni/ete. suspen-
sos pelo terceiro cartão amarelo, e Mar-
ceio Henrique, de fora por ter sido expul-
so contra o Náutico. Além disso, ainda
nào estão garantidas as presenças dc Lu-
cas. Marquinho e Rinaldo, contundidos.

Telè chegou mal humorado aò Rio e
não quis falar. A tarde, ligou para o
assistente Emilson Pessanha e ordenou o
aumento do ritmo dc treinamento do
meia Fernando Cru/, que. recuperado de
uma distensào. pode voltar à equipe. No
Campeonato Brasileiro, o apoiador só
participou do joeo de estreia, contra o
Bahia, em Salvador.

Doping- 0 Fluminense vai espe-
rar a súmula do juiz Dalmo Bozzano
para decidir se tenta na Justiça ganhar os
pontos que o Náutico conquistou em
campo. O apoiador Haroklo, substitui-
do no intervalo e depois sorteado para
o antidoping. foi embora sem fazer o
exame. Caso Dalmo Bozzano tenha es-
crito na súmula que o jogador não fez o
antidoping. o Fluminense pedirá os dois
pontos. O regulamento do campeonato,
entretanto, prevê apenas que, nestes ca-
sos. a renda seja dada integralmente ao'clube 

prejudicado.
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Nflo podo sor vendido soparadamonte

Desabamento
_' no Centro

Pajr. 4

Novos shoppings
devem ter teatro

¦ O prefeito Marcello
Alencar sancionou projeto de
lei do vereador Sérgio Ca-
liml (PSB) que torna obriga-
lórios pelo menos am teatro
e ura cinema nos novos sbup-
ping centers com área supe-
rior a 30.000 ra'.

Olho da rua
I Alô, Fecma: sexta-feira, ás %.V),
havia pessoas retirando areia da
1'raia de Botafogo (Zona Sul), na
Kombi de placá.JW 8324.

Os moradores das ruas Capitão
Paulo César de Andrade, \ isconde de
Albuquerque e adjucincias, mi Uhkm
(/.una Suí), foram acordados ás 7h2l)
de domingo pelo corneteiro do 2.1*
BPM, que ficou até ás 7h5S estudando
escalas no instrumento.

Atenção, Sunab' Os colégios Ba-
lista Shcpard e Batista Brasileiro, na
Tijuca (Zona Norte), estão cobrando
uma taxa de NCzS 70 para reservar
vagas para o ano letivo de 90. Mães
de alunos denunciam que essa taxa
está sendo cobrada pela pnmeira vez

i.Iih in mora na Rua São Sabador,
era laranjeiras (Zona Sul), convive
diariamente com caminhões e Kombis"a frete", que ficam estacionados na
esquina com a Rua Marques d, Abran-
tes, atrapalhando o transito dos peoVs-
trw Alem disso, os motoristas e seus
ajudantes tarem barulho devir as "'h,
embora a área seja ri-sidvncul. A CM
ja esteie no local, mas de nada adian-
lou.

Os troeadores dos ônibus que fa-
zem as linhas 40s>, | ?t> e ."»5fl nào estão
dando para os passageiros o troco de
NCzS 0.02. A passagem custa NCzS
0,S8. A Superintendência Municipal
de Transportes Urbanos ainda nào
tomou providências

A atriz Henriqueta Brieba. mora-
dori do bairro, e que «ai entregar
quinta-feira, as llh, os prêmios do
concurso llures pura ,1 ( r.j (/ooa
Sul). Alem do melhor jardim na Rua
( ãndido Gaflné, 152, foi escolhida
também a melhor fachada: Praça rèüx
laranjeiras, 12.

Queixas do Povo

O cantor c compositor Lobão (fo-
tol, de São Contado, reclama de pro-
blemas em seu telefone — prefixo
322, da Cetcl —. que freqüentemente
pára de funcionar c tem ligações in-
terrompidas ou prejudicadas por rui-
dos.
A Divisão dt Comunicação da Cetcl
prometeu encaminhar t reclamação
ao Centro de Operações da Região
Sul, que de»era fa/er um levantamento
na estação telefônica para descobrir o
defeito.

Nilda Carvalho, de Niterói
(Grande Rio), reclama que só os gru-
pos I c 2 dos pensionistas do Iperj
receberão antes do Natal As pensões
dos demais serào pagas depois do dia
26 de dezembro.
O Iperj informou que não há como mu-
dar a tabela de pagamento, que é feita
de acordo com disponibilidade finan-
ccira do instituto. Se a arrecadação
aumentar, no ano que vera o pagarnen-
to poderá ser antecipado.

Jorge Bailly. de Laranjeiras (Zona
Sul), avisa que há um buraco perigo-so para os motoristas na Rua Ribeiro
de Almeida, causado por um vaza-
mento.
A Cedae informou que já fez os repa-
ros necessários e a obra pode ser con-
cluida.

/ V^Mfl
¦ No dia 1° de outubro de 1900, o
JORNAL DO BRASIL publicou a
seguinte queixa: "Os moradores do
Morro do Faria, acima do n. 40, quei-
xam-se de soffrer falta dágua, ha mais
de quinze dias, e pedem-nos que reela-
memos providencias. Ahi fica a reela-
mação. Será attendida ? Duvidamos. A
diretoria de obras publicas não se oc-
cupa com essas ninharias."

Flores para o Mangue
Canteiros de hibiscos serão plantados da Praça Onze à Rodoviária

Fernanda Mayrlnk — 30/04/87J
'?¦* 

3>

Dentro de seis meses, os canteiros
que contornam o Canal do Mangue, da
Praça On/c à Rodoviária uma das
áreas mais poluidas do Centro do Rui

, vão estar floridos. Projeto aprova-
do pela Prefeitura, que começa a ser
executado esta semana pela Fundação
Parques c Jardins, vai transformar cm
canteiros de flores os 1.200 metros de
extensão da margem do canal e recu-
perar os 2íX) metros de canteiros já exis-
tentes, hoje abandonados, do trecho cen-
trai da Avenida Presidente Vargas, na
Praça Onze. Com prazo de conclusão pre-
visto para 120 dias, o projeto está orçado
em 117 mil BTNs (cerca de NC/S 422 mil)
c dará á área um novo aspecto paisagisti-
co.

F.ntre a Praça On/e e a Avenida Fran-
cisco Bicalho, apenas um trecho de 1.200
metros tem canteiros ç corredor do Canal
do Mangue, na Avenida Presidente Var-
gas, até o Viaduto dos Marinheiros. Essa
área. plantada com hibiscos nas cores lilás
e vermelho, também será cuidada nela
Fundação Parques e Jardins, que fará o
replantio de mudas e manutenção dos ar-
bustos, atualmente cm floração,

A primeira fase do projeto começa
esta semana, com as obras de constru-
ção de jardinciras. sendo a drenagem
de águas feita diretamente para o Ca-
nal do Mangue em toda a extensão da
Avenida Francisco Bicalho. O projeto
será executado pela Construtora Junquct-
ra. vencedora da licitação aberta pela fun-
daçáo. Para dar continuidade ao trata-
mento dispensado ao trecho do mangue
na Avenida Presidente
Vargas, serão plantados
hibiscos, malvaviscos
vermelhos e buganvilias
de várias cores.

No canteiro central
da Presidente Vargas, na
Praça On/c. margaridas
amarelas c ixoras verme-
lhas surgirão no lugar do
antigo chafariz hoje
desativado .formando
um jardim de 20 metros
por 14. "O chafariz da
Praça On/e estava sendo
utilizado por mendigos c
crianças, c seu funciona-
mento prejudicado por
falta de peças queja não
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Os antigos canteiros da Presidente Vargas vão ser rcplantados. Nu
A ventd.i Francisco Biealho, o projeto pre\è tmirctas de granito

são mais fabricadas. Decidimos substitui-
lo por um belo jardim c criar um corredor
florido junto ao mangue, com plantas de
fácil manutenção, para melhorar o aspec-
to da área", explicou a presidente da Fun-
daçâo, Zélta Abdulmacih. Ela disse que a
Prefeitura está refazendo os projetos de
praças e parques da cidade c desenvolvem
do uma campanha de esclarecimento, pa-
ra que a população ajude a preservar as
arcas de lazer do Rio.

A parte gramada que cerca o primei-
ro respiradouro úo metrô (próximo à
Central do Brasil) será mantida, mas
nela lambem serão plantadas mudas de

emilia, que dá flores azuis. O mesmo scra
feito junto ao monumento a Zumbi, que
foi lavado no sábado com escovas de aço e
jatos de água quente. No segundo respira-
douro, ao lado do chafariz, serão planta-
das quaresmas cor-de-rosa. O projeto de
tratamento paisagístico nos 200 metros de
canteiros da Praça On/e está em fase de
licitação. Zèlia Abdulmacih acredita que
todo o projeto será realizado em quatro
meses. No final desse prazo, as mudanças
na paisagem da área ja poderão ser nota-
das mas as flores só chegarão no final do
próximo verão, porque as mudas precisam
atingir o crescimento ideal para florir.

Mais areia nova para Copacabana
A Comlurh. a Fecma e a Uen rrsolvrram mif-n. "~" Monor — 2/8/89A Comlurh, a fecma e a Uerj resolveram inten-

sificar o trahalho de troca de areia da Praia de
Copacabana (Zona Sul) A devido íi>i tomada
após reunião de técnicos, que consideram bom
o resultado do trabalho realizado em duas et.ip.is
Hoje, será feita a troca cm mais um Kieal c a
operação scra repetida uma ou duas ve/cs porsemana, dependendo do movimento da maré A
prc\isào c que até o Natal tenha sido trocada a
areia do trcvho-piloto, de 100 metros, entre as ruas
Figueiredo Magalhães c Santa Clara, o mais criti-
co, por ler a areia m.us escurecida.

O projeto presé troca de areia em dois quilõmc-
tros da praia, da Rua Rodolfo Dantas a Xavier da
Silveira A Comlurb havia proposto inicialmente
trocar a areia de Copacabana pela do Canal do Rio
Morto, próximo ao Recreio dos Bandeirantes, mas
a Fecma discordou, por temer o impacto am-
bicntal decorrente da diferença de qualidade enlre
os grãos dos dois lugares. A Ucrj se uniu à Fecma e
á Comlurb c o projeto foi reclaborado. Dcci-
diu-sc. então, trocar a areia de perto do calçadão
por areia da beira-mar.

A operação c simples. Um trator remove a areia
cm um trecho de 10 metros de largura por 40
metros de comprimento, até 50 centímetros de
profundidade, totalizando cerca de 200 metros cú-
bicos. Em seguida, duas pás mecânicas espalham a
areia da beira-mar, retirada em igual quantidade. A
areia de perto de calçada é então jogada perto do
mar. O trabalho c acompanhado de medições de
coliformes fecais cm amostras de e de exames de
parasitas, bactérias e fungos em amostras de areia

De acordo com o diretor de Operações Espe-
ciais da Comlurb, Antônio Maia, o objetivo do
traKilho è, principalmente, embelezar a praia. As
ondas limpam naturalmente a praia, mas nos tre-
chos mais altos, aos quais não chega a água do
mar, a areia vai escurecendo. A areia de perto do
calçadão não é trocada desde 1964.

Já foram feitas duas trocas — nos dias 12 e 24
de outubro —\ á noite, durante a maré baixa. O
trabalho colmeca no final da tarde e é conclui-
do por volta de meia-noite, para que as ondas,
durante a madrugada, acomodem a areia colocada
na beira-mar. A segunda troca foi precedida de
revolvimento da areia suja por uma máquina
italiana da Comlurb, conhecida como Ttitui, que
promove uma aeração e mala organismos patogè-
nicos. O resultado foi bom: os índices de colifor-
mes fecais das amostras de água recolhidas na
manhã seguinte foram 80% inferiores.
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A operação de limpeza c dcscontamiaaçãójá foi concluída. Agora começará a construção do calçadão

Praia de Ramos ganhará área de lazer
A transformação da Praia de Ramos, a

mais poluída do Rio, em novo parque de lazer
e outro projeto que começa a sair do papei esta
semana. O presidente da Comlurb, Ivan La-
grotta, sugeriu o plantio de palmeiras nas
areias recém-lratadas e os arquitetos da Fun-
daçâo Parques e Jardins decidiram enriquecer
a idéia. Em quatro meses, os freqüentadores de
Ramos poderão substituir o merculho nas
águas poluídas por atividades de lazer num
calçadão de 16.000 nr, com mesas, bancos,
aparelhos de ginástica e cinco quadras de es-
porte.

A interdição da Praia de Ramos, decidida
há alguns meses pela Feema e a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente, provocou reação

dos banhistas, que não concordaram cm abrir
mão de uma das poucas áreas de lazer dos
bairros próximos á Avenida Brasil. A Comlurb
realizou cm outubro a limpeza e descontami-
nação das areias de Ramos, que estão prontas
nara as obras do parque, a cargo da empresa
Brasileira de Terraplenagem e Escavações,
vencedora da licitação. Todo o projeto custará
398 mil BTNs (NCzS 1.4 milhão).

O calçadão cm placas de concreto será la-
deado por 228 palmeiras e outras árvores de-
córativas. Terá 22 bancos. 11 conjuntos de
mesa com assentos de concreto e sete rampas
para facilitar o acesso de idosos e deficientes
físicos. Junto ao calçadão, serào demarcadas
na areia três quadras de vôlei c duas de

futebol, com redes, e instalados sete aparelhos
de ginástica.

"A criação dessa grande área de lazer em
Ramos é de importância vital para a popula-
çào da Zona Norte, principalmente a uue mora
nas áreas carentes ao longo da Avenida Brasil.
Podendo praticar esportes, descansar no calça-
dão ou lazer piqueniques, as pessoas terão
opções para evitar o mergulho no mar poluído,
grande risco para a saúde", diz a presidente da
Fundação Parques e Jardins, Zclia Abdulma-
cih. Ela pedirá á Comissão Municipal de
Energia um projeto de iluminação para que a
praia c o parque possam ser também freqiien
lados á iioite.
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Tempo Serviço
A Diretoria de Hidrografia e Na-
vrgnçàn do Ministério da Man-
nha prevê pari hoje tempo bom
Ventos Este Nordeste, fracos a
moderados Visibilidade de mo-
derada u boa, Temperatura está-
vel. A temperatura de ontem va-
nou entre l>>"c 2.1"
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w,Consumidor
Comissão de Defesa tio Con.su-

midor (Câmara Municipal do Rio de Ja-
nciro): Praça Flonano, s/n", sala 201,
Cinelândia. Tel,: 292-4141. ramais 365 e
364, c 262-7638 (direto), horário dc 10 as
I6h

Secretaria Municipal de Saúde (Dc-
parlamento Geral de I iscah/açào Sa-
nitanal Rua Afonso Cavalcanti. 455. 6"
andar. Cidade Nova. Tel. 273-6117, ra-
mal 2280. c 293-4595 (direto). 24 ho-
ras.

.WwfS Av Eranklin Rooscselt. 39, 2*
andar. Ceniro Tel.: 198 e 262-0198

]
Telefones úteis

^y/rã Potlt ia: 190, Defesa Civil: 199,
Água e esgoto: 195. Corpo de Bombeiros.
193; Gás: 197; Lia e/orça: 196

— T J Farmácias

flamengo farmácia I lamtn-
go, Praia do flamengo. 224 Tel 285-
1548 (até Ih)

Leblon Farmácia Piauí, Av Aiaulfo
de Paiva. I 283. Tel. 274-7322 (dia e
noite)

Copacabana Farmácia Piauí, Rua Ba-
rata Ribeiro. 64* Tel 255-7445 (dia e
noitcl

Barra da Tiiuca Farmácia Piauí. Es-
trada da Barra. I Mf>, loja E, bloco E.
An Cenler Tel 399-8322 (dia c noite)

CojfjfAirj Farmácia Max, Rua Si-
domo Pais. 19 Tel 269-6448 (dia e
noite)

Realengo Farmácia Capitólio. Rua
Marechal Soares Andréa. 282 Tel 331-
6900 (dia e noite)

Bonsucesso Farmácia Vitnnj Praça
das Naçòes. 160 Tel 260-6)46 (ate
2lh)

Wrif-r Farmácia Macktn/ie. Rua
Dias da Crur. 616 Tel sç-t-fX)V0 (dia e
noite)

Jacareparua Farmácia Carollo. Is-'
irada dc Jacarepagua. 

''912 
Tel 392-

1888 iate Ihi
77/wj Casa Granado. Rua Conde dc

Bonfim. V0O-A Tel 228-2880 e 228-
3225 (dia e noite)

15

¥
Quadrinhos

rro-tariliaco, Rua Dona Ma-''' M 'M'""" - '"•'¦'"" Cláudio raiva

•Sc Ji Pronios-socorros cardíacos —
Botafogo ~

riana,  ..... t
Tijuco:, Prontocor, Rua Sào Francisco
Xavier. 26. Tel: 264-1712.

Urgências clinicas — Botafogo; Clinica
Bambina, Rua Bambina, 56. Tel.: 286-
0662.

Urgências pediátricas Botafogo:
Urpe. Av Pasteur. 72 Tel: 295-11951.
Ipanema: 1'rgil. Rua Barão da Torre,
538. Tel.: 287-6399.

Urgências oriopcdicas ~- Leblon: Co-
trauma. Av. Ataulfo dc Paiva, 355 2°
andar Tel: 294-8080.

Otorrinolaringologia — Copacabana
Cota. Rua Tonelero. 152 Tel. 236-0333.

Oftalmologia — Ipanema Clinica de
Olhos Ipanema, Rua Visconde de Pi.
raja. 414. sala 511 Tel 247-0892

Psiquiatria — Botafogo Serviço de
Urgência Psiquiátrica do Rio dc Janeiro.
Rua Paulino Fernandes, 7x Tc| u\
0844

Pronios-socorros dentários — Copa-
cabana Clinica Dr Barroso. Rua Santa
Clara. 115. sala 408 Tel 235.7469;
Tijuca Centro Especializado dc Ódonto-
logia. Rua Conde de Bonfim w^ Tel
288-4797

_, .1 Reboque
;KW——-—¦
i\J4m Sào Cristóvão Auto-socorro
Botelho, Rua Sa Freire. 127 Tel 580-
9079. Rio Comprido Aulo-socorro Gafa-
nhoto. Rua Ansiides Lobo. 156 Tel
27J-5495

'*a I m ImKi Trancauio Central
de Atendimento. Av Vicente dc Carva-
Lho. 270, loja B Tel 391-0770,V»l-I «Ni
288-2099 e 268-5827. Catete Chaveiro
Império. Rua Correi Dutra 7r> Te
245-5860. 265-W44e 2SS.'«i

/. Delega:ta Especial >le Atendi-
menio a Muiru-r A» Pre» Vargas, I 24«.
)' andar. Centro Tel 223-I3W- ramais
194.195 e 137. e 233-0008 (direto)
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HORIZONTAIS-— 1 —confundir, dasordir-nar. miiturar. p6r «m
dstordam. 10 — pecai malálicct • rtdondat. «m qua conwrgam
•» viretas dot Quarda-chuvat. II — quadratim, no alatama
anglo-norl-f-amancano. 1? — arvora tloraatai da Aala onantal a
das Tiiipinas. cuja casca contém alcalóide» madicmata (pl)
casca deata arvora, usada na medicina popular da índia, como
tônico a vmrrtifugo (pt). 13 — deiignaçio comum a algumas
nspeaes do aranhas solitftnaa qua nAo teçam laia (pl), 14 —
navios, em gerai da Panas tonefagent, qua lailam o percurso en-
Ira o N e o S do Pais. IS — conjunto de indivlduoa originários da
oulros por multtpiicacto aaseaua! (divisAo. anienia. spomliia.
ele ); conjunto da progAme. produzida asae-tualmente, de um
indivíduo, quer naturalmente (como os produtos da dssAo repeti-
da de um protozoérlo). quer vegelativamente (como na propaga
çAo de determinada planta por gamaçAo ou mudas alravts da
muitas gerações), 16 — Irenalç6ee entra oa elementos terra a
água. a inversamente, símbolos da cunoeidade. dos argumentos
aniticlosoB. 17 — ramelras da idades maduras e desprezíveis.
t>olas de futebol, pecas do vestuirio de couro de que usam os
sirtnnejos (qibAo. guarda-pello a pernafras). 18 — prefixo grego
qua significa euforê. alvorecer, usado am Arqueologia, Qeoiogia
e Paleontologia para designar a parle maia antiga de um parlo-do.
a ligação ou rotação com um período de tempo anterior ou aqui-
lo qua se caracteriza pelo começo de alguma coisa. 19 —
cultivara plantan. começaram a ter. 20 — impulso para cima. ?1
— avanço das ondas do mar, pala praia, salda. Doença para
exportar ou oara tirar da um lugar: 23 — animal trematôdeo.

cestftideo especialmente os temôideoe. cujo co»po em forma de
tua A dividido am ¦'•?<•. ou proglotes. com cabeça ou escôiei
provido de venioees ou ganchos, peresüoe "¦'»*¦' "ais dos verta-
brados, com ciclo a/oiulivo através de um ou mais hospedeiro*
intermediários (pi ] 26 — traço retiilneo. a lerro quenie. com o
qual se assinala o gado vacum, a que mdtca. r>or ocasião do
inventario, que o animal |A foi contado contramarca que se ;•*¦«
num animal quando ela pasaa a outro possuidor. 2? — sucesso,
ocorrência, 70 — perfumada como a ro«a. 30 — nas mitologias a
rosmogoniaa pré-ftiosôficas. vazio obscuro a ilimitado que pr»-
cede e propicia a geraçAo do mundo, abismo
vtRTICAta — 1 — encaminhar ou navegar direito ou direto (a
algum lugar), tomar boa dtreçAo. 2 — peça da madeira, ou
matAllca. constituída de uma ou duas facas ovais ou allpticaa,
atravaaaadas por um el*o. As vezes provida do roídana a de uma
alça da ferro, e qua aarve para levantar pesoe e maquinlsmos.
mover canADos etc , poleama que consiste numa calia de ma-
deira ou de metal dentro da qual trabalha uma roldana, 3 —
quaisquer cordas qua. em navios, nAo lAm nomes espaciais,
talhes, colocadas nas extremidades dos guardins. a — gênero de
lormlgaa das regido* tropicais do Novo Mundo, muito daninhas
As culturas, ao qual paitence a aauva (pl ). 5 — pouco elevado do
nlval do solo, rasteiro, 6 — unidade do SiStoma duodeci-
mal. ' — derramamento de sangue para tora dos vasoa que
devem conté-lo. 6 — Ácido oigAnico em qua porte do hl-
drogénlo nAo Actdo foi subetituida por um ou mais radicais
amimados: qualquer Acldo aaalm constituído que ae obtém pela

hidrõiise de uma proteína 9 — pesnoes de mau ca'Ater, pessoas
de poucas confiança* 13 — bebida refrigerante. te>ta com arroz
raiado condo, açucsr e sumo da hmAo. preparada também com
fubé a encontradiça em Pernambuco e em SAo Paulo e muito
parecida com o mocoro'0, no MaianhAo (pl I. 15 — pequeno
lugar da agasalho ; ¦•* nos navios se dA a cada marinheiro,
boliche dos marinheiros. U — planta acsui a lorru&tio. da tamilia
daa bromeliaceas, de pouca» loít'at. flores var>egadas, ananAs
silvestre. 19 — gradaçâo de um carAter genético, ao ton-
go de uma variação de ambiento 20 — de idade, de existência
22 — oportunidade, ensejo». 24 — brado com que oa caçadores
açuiam oa cAe» a os vaqueiro» tang«m o gado. 2b ~ tuiha.
macule. 26 — (abrov ) cemlmotro cúbico Colaboração do Dr
prono oeuo - Biatitm

torneou 00 númiuo antkisior

HontIOHTAi3 — •KomeMar. natalidade, adeafrar, cí. so>. ape.
ac. arrob», rim, n/cara, ava. acdlar. doçura, a*a, oral. am, aotau;
duma
VERTICAIS — *in.iTQriido3, njdicivoro. o/p. ma.ísa. alternar
tinricãs. ida. larnbataná. ad. roía; gotos, oca. maçai, orada, ula,
in

Cmrraamantanot* pam tsua ama fammama, sr ap. 4
•otarfogo — CIP 1 «aro

Horóscopo
Aries
21 do março a Í0 do a&nl
A partir do meio dia o ariano poderá
sentir uma renovação interior que o im-
putsionarâ a novos caTimhos. abrindo a
«•iperiéncia* inlelocluais 0 «'etivos qgo
irjgam onriqueeimenlo e evolução
rpmperamisrto aventureiro
TOURO
21 de abnl a 20 de maio
A.» coisas vâo se acalmar a partir da
parto da lardo o voe* seniira quo as
perturbações o as insatisfações acabam
cedendo a um maior estimulo de laier
alianças com pessoas e assuntos que
descortinem novos horizontes Sensua-
lidado
GÊMEOS
?l de maio a 20 de|unho
Os assuntos protssionais o cotidianos
estão prendendo a sua alonçâo sendo
uma boa lase para cuidar melhor da
saúde, da tua eficiência pratica o mon-
lal Você sorâ mau ençjido prolissional-
mente mas será capaz do cobrar iam-
N»m
CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
O pior quo pode aconloeer agora, canco-
nano. e voco se acomodar o ceder aos
f>»cossos e á falia de discernimento Ê
tempo do voco aprender liçoos valiosas
acerca do si mesmo que poderão indicar
a conquista de novos espaços
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
O leonino estará mloressado em fazer
negócios ligado a imóveis ou relerenle t
sua casa. pois esta precisando se sentir
mais seguro, bem aceno pela família e
protegido das ameaças eiternas Elovo
o nível nas discussões tamiliares
VIRGEM
23 do agosto a 22 do setembro
Ainda e oportuno vocô estimular o em-
prego correio o profundo da sua monto o
vocô nao donara escapar chancos para
colocar o dodo na ferida de alguém ou
mesmo se interessar por so comunicar
de maneira secreta o estratégica Nor-
vosismo,
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
O libriano ostâ com muito senso do hu-
mor. querendo ampliar seus laços de
comunicação com o meio ambiente o se
oiprossando de maneira intuitiva, arlis-
lica o emocional Economizo as palavras
o ovilo eiccssos ou divagaçôes Inspira-
cao
ESCORPIÀO
23 de outubro a 21 do novembro
O que vocô eslâ tramando desta vuz,
escorpiano? Use o abuso do seu polen-
ciai do desvendar segredos o convencer
as pessoas dos sous argumentos Soja
sagaz, sedutor e direcione positivamen-
le seus estudos do aperfeiçoamento
SAGITÁRIO
22 do novembro a 21 do dozembro
Chegou a sua vez de receber a visita
inspirada e fecunda da lua, ressaltando
suas emoçoos o sua personalidade
franca, generosa o idoahsla. O dia ô
sou se você conseguir mlograr a razão
com a omoçâo Disposição para o
amor
CAPRICÓRNIO
22 do duzomoro a 20 de laneiro
No meio do dia o capricorniano terá um
encontro marcado com o mundo dos
sonhos, da espintualidado e das diva-
gações abstratas. Nâo lenha medo de
se ausentar um pouco das tensões coti-
dianas para sonhar ê só evitar lugas da
realidade
AQUÁRIO
21 de janoiro a 19 do loveroiro
Ê tempo do reafirmar a sua principal
meta profissional o aparecer mais no
mundo O que você tiver planlado pode-
râ dar Irulos agora mas por outro lado ô
preciso oslar alerta para rever atitudes
velhas que impedem seu crescimento.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 do março
No lim da noito você poderá tor saques
iluminados em relação a assuntos que
estavam pesando na sua cabeça e Ira-
.rendo irritação ou modo. £ um momon-
to da grando percepção montai trazen-
do contatos estimulantes e novas
idéias. Generosidade

CARLOS MAGNO
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Vencedores da Copa
^ANPC vão correr
nos Estados Unidos

Paulo Cama

' " Lincu de Paula Machado, criador c proprietário de Le-"vròn, 
ganhador da Copa ANPC clássica em 2.400 metros, c

de Ling, que venceu a versão da prova cm 1.600 metros,
confirmou, ontem á tarde, que os dois cavalos devem se-

,,guir campanha nos listados Unidos. Ling já tem a viagem' 
definida para dezembro. Levron pode disputar, primeiro, o

,GP Carlos Pellegrini, principal prova do calendário sul-ame-
ricano, também no mes de dezembro, em Buenos Aires A
decisão será lomada nos próximos dias'' 

Os titulares dos ll.iras Sáo José c Expcdietus acompanha-
ram a corrida cm casa, na Barra da Tijuco, pela lelc-
visão (com antena parabólica). Lincusinho instilicou a ausén-
cia nas fotos da vitoria: "Passei 21 dias viajando nos
Estados Unidos e cheguei ao Rio. ás 8h.Om da manhã, muito
cansado. A notícia das chuvas de sexta-feira em São Paulo
também me desanimou. Os cavalos correm menos na pista

..posada."
A frustração de estar sendo a festa de longe c admitida

'por Lincusinho. Mas, em casa lambem houve comemo-
ração com o pai. Linneo de Paula Machado e o tio, Francisco
Eduardo: "A nossa alegria com a primeira vitória já linha
sido muno grande porque o Ling sempre foi um cavalo em
¦que depositamos muitas esperanças Depois da viióna de

¦ Levron o entusiasmo aumentou ainda mais '*

A auiéntica metamorfose dos dois cavalos, que na Gávea
inípca apresentaram rendimento suficiente para imaginá-los
ganhando uma (opa ANPC. tem uma explicação, segundo
üneusinho. Ling foi curado de um problema na anca c"'lambem 

agradeceu ao clima de São Paulo, mais frio. que o fez
engordar 12 quilos.

"Pela televisão, o cavalo me pareceu lindo no canter
Sempre foi tido cm boa conta, tanto que sanas vezes o

' 
escrevemos cm páreos fortes O caso dele e parecido com o de
TiDciano Foi quarto aqui na Gávea, no Derby, pesando 416
quilos. Viajou para São Paulo e com mais 40 quilos venceu o
GP Sáo Paulo."
" Recuperaçfto — Levron também leve contratempos
no Rio de Janeiro. Segundo Lincu, o cavalo não se adap-
iou ao ambiente c sempre esteve as voltas com problemas de
(«xás sangüíneas, muito baixas, provavelmente devido a mu-
dança de altitude. A decisão de correr o GP Brasil so f«
tomada depois que o tordilho. filho de I alkland. obtest
vitória espetacular na pista de areia de Cidade Jardim.

"Ele ganhou em boa marca c por uns oito corpos, de-
rTrronstrando ser outro cavalo em Sáo Paulo Chegou 30 Rio
perto do dia da corrida, e mesmo depois de sofrer séno

trvjuizo 
no percurso, terminou cm sexto lugar a pouco

iaís de dois corpos de Troyanos.
¦""* 

A vitoria na Copa ANPC foi classificada por Lincusmho
como uma das mais incríveis que ja viu Lembrou do
prejui/o sofrido nos últimos 400 metros, quando Lgo Tnp foi

-paro dentro "Não e brincadeira um cavalo correr de ponta
•tm'2.400 metros, se atrasar depois de ser prejudicado, reagir c
-arada ganhar a corrida; Foi uma vitoria de entusiasmar So
s"faltou mesmo estar Ia para a fotografia "

• M«riilvo Arauto — 01/" M
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O treinador Nahib culpa a péssima raia

Mau desempenho th- Jack
Boi >lit> nao tem explicação

.0 desempenho fraco de Jack Bob nào tem explicação
lógica, segundo o veterano treinador, Alberto Nahid O de-
ftnsor do Stud Topado nào teve qualquer problema físico,
comeu toda a ração e voltou ontem a noite ao Rio de
Janeiro. Nahid prefere atribuir ao péssimo estado da raia o
desempenho fraco de seu pensionista.','Falei com o jóquei, Francisco Pereira, logo depois do
páreo e ele me disse que na reta oposta o cavalo ja
tinha dificuldade para acompanhar o ritmo da corrida O
estado da grama é irregular c dá vantagem na cerca ex-
terna. Numa pista normal, o resultado certamente seria bem
diferente A raia de São Paulo esta impraticável."

Jorge Ricardo eslava bem mais aborrecido do que Alberto
.Nahid. Alem da derrota de Lgo I np. no que ele não acredita-
va. ainda levou três corridas de suspensão por ter prejudi-
ca d o Levron. 0 ganhador do pareô, na reta- final O jóquei
nào sabe a razão do fraco rendimento de seu pilotado: 

"Fie
vinha fácil, mas parou completamente. Fm corrida normal,
deveria derrotar alguns cavalos que chegaram a sua frente."

Ego Tnp trabalha melhot do que corre, segundo o próprio
Treinador. João Lm» Maciel. Ele não sabe se o falo de ser
chiador (animal que faz muito barulho para respirar c ás
vc^es perde o fôlego) tenha influenciado no seu desempenho:"A corrida náo foi ruim. Pelo contrário Lie perdeu as
principais posições nos metros finais, mas provou a minha
lese, de que rende melhor quando corre na frente. No
Rio, c numa pista normal, sem tantas alternativas, acho que
icna vencido."

m
Cânter
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Àragão acha r/n.' o hipismo brasileiro elevou seu nível torturo nos últimos anos

Aragão vai organizar 'derby'

hípico em Teresópolis em 1991
Quem pensa que o cavaleiro João

Aiagão esla mais para lã, entenda-se, a
Europa, do que para cá, se enganou Se.
desde 1983, está radicado na Bélgica, ele
nunca deixou de se interessar pelos acon-
lecimcntos do hipismo brasileiro. A pro-
va disso e a responsabilidade que lhe foi
atribuída, rcccr.icmcntc. pelo ex-prest-
dente da Sociedade Hípica Brasileira.
Donald Stcuart, de organizar um <krhy.
em 199l,cmTercsopo!is

A prova é especial, com cerca de 20
obstáculos naturais, como nos. buracos c
banquetas, c teria lugar no llaras Boa
Fé. de propriedade de Stcwart Fia sena
realizada dentro dos moldes dos grandes
tltrbys europeus, como o de Hamburgo,
na Alemanha Ocidental Há 10 mm. a
Confederação Brasileira de Hipismo
(CBH). organizou, sob a supervisão do
cavaleiro Antônio Alegria Simões, uma
prova do gênero no Vaie da Raposa, cm
Itaipasa"A ideu do Donald de promover um

PotTOS — O Clássico Jóquei Clube do Rio Grande do
Sul, cm 1.000 metros, na pista de grama, para potros de três
anos, recebeu as seguintes inscrições: Chapretano, Patcrson,
Joé Lc Taxi, Henak, Fircbag, Clod-Ber. Ouvidor Mor c
Chapessano.
Potrancas — A outra atração da semana no Hipódro-
mo da Gávea é o Clássico Jóquei Clube do Paraná, também
«nv 1.000 metros, na grama. Foram inscritas: Abençoada,
Kamurati, Friduy Nignt, Kyalda K.yad, Polvadera, Ironia
Toor e Utòpie.
No Derby — O treinador João Luis Maciel confirmou a
presença de Falcon Jel, lider da geração de três anos
jja Gávea, no GP Derby Paulista, que será disputado no dia
19 de novembro, no Hipódromo de Cidade Jardim.
.Amadores — O campeonato de Amadores, que já tem
como ganhador antecipado o advogado Carlos Arroxellas,
vai .prosseguir no més de dezembro, sem data marcada pela
Comissão de Corridas. A pontuação até a penúltima pro-
va, que foi corrida no dia 1 de outubro, é a seguinte: I" C.
Arroxellas, com 27 pontos; 2o C. Evaristo, 18 pontos; 3o M.
Almeida, 10 pontos; 4o J.R. Alencar, 6 pontos; 5° S. Murilo, 4
pontos.
Resultado — O concurso dos sete pontos da corrida de
domingo nào teve acertador e ficou acumulada a quantia
íle-jNCzS 64.681.40.

concurso do tipo derb) poderá significar
a partida para uma nova etapa no hipis-
mo nacional Se, a exemplo do que ia
acontece na Europa, o projeto sensibili-
zar outros propncianos, o ofwrte pode-
ra crescer muito no pais, com a realiza-
çào de outros concursos semelhantes",
disse

Para estimular os cavaleiros, a com-
petição deverá distnbuir bolsa em pré-
mios de USS 150 mil, sendo cerca de USS
IS mil para o primeiro colocado, F caso
o vencedor nao cometer falta*, cie gv
nhará ainda um automóvel, que poderia
usar por um ano, em rcpmc de kmíng,
ate a edição seguinte da competição

Objetivos Aos 30anos» Aragio
nào põdc rcprcseni.it 0 Brasil nas com-
petições internacionais dos últimos anos.
com a freqüência que gostara Oitavo
colocado no 1.1* Copa Sul-America deste
ano. montando Mm Cepa, ele acha que
poderia ler obtido resultado melhor, não
fosse o pouco tempo de treinos que teve
"Agora, ia penso em voltar a disputar o

circuito das melhores provas internacio-
nais Ia fora, como ocorreu nos anos de
83, H4 e 85", revelou.

Aragão acredita que o hipismo brasi-
letto tem progredido muno. cm termos
técnicos, ultimamente. "A entrada de
empresários como o Olavo Monteiro de
Carvalho (proprietário do cavalo monta-
do pelo aluai campeã brasileira de sé-
nior, Lúcia Santa Cruz) c as viagens cada
vez mais freqüentes de cavaleiros ao ex-
terror, têm garantido uma sensível me-
lhora no nível do hipismo por aqui."

Além do projeto relativo ao derby. o
cavaleiro espera dar o passo inicial para
a comercialização da raça BH (brasileiro
de hipismo) no exterior "Em fevereiro.
estarei de volta para levar um puro-san-
gue. filho de Kublai Khan, de criação
nacional lenho certeza que. enquanto
essa dtfictt situação econômica perdurar,
os enadores icrâo chance de obter na
Europa melhores preços de venda do que
aqui."

Botafogo entra com recurso e

quer pontos do jogo com Vasco
Ü Botafogo não >c conformou com a

derrota por % a 70 para o Vasco, do-
mingo. na continuação da partida inter-
rompida pela segunda rodada do Cam-
pconato Estadual, dia 16. e entrou com
recurso na Federação pedindo os pontos
do jogo c a interdição da quadra do
adversário O vice-presidenle do clube.
Leonel da Costa, considerou uma "imo-

rahdadc" a decisão do ãrbiiro Manoel
Tavares de suspender o jogo, cm vez de
tê-lo dado por encerrado quando a qua-
dra do Vasco foi invadida por lorcedo-
res, no momento em que seu time venera
por .V» a 25.

Lie disse que o Boiafogo so compate-
ecu para o prosseguimento do joeo, dr>
mmgo, no Tijuca, para náo perder por
WO O clube apresentou uma liminar
impedindo o Vasco de utilizar os domíni-
canos Muno. e Lvansto Pcrcz. rclacio-
nado* para o jogo do du 16, quando
nem haviam chegado ao Brasil. O Vasco
acolheu a decisão do Tnbunal da Fede-
ração, ma. o Botafogo nào considerou
suficiente "Nào 

podemos entrar de gata-
tos neva historia O Tavares havia en-
cerrado a partida c depois voltou atras"
O juiz. contudo, garante que desde o
mieia avisou que a partida estava apenas
suspensa

Mas o Botafogo tem poucas chances,
Segundo Benedito Cícero Tortelh, presi-
dente da Federação, o resultado de do-
rrtingo e definitivo. Os dois clubes, con-
tudo, ainda serão julgados, tão logo a
súmula da partida chegue ao Dcparta-
mento Jurídico da Federação O Vasco

poderá ser punido pela invasão da qua-
dra de Sáo Januário Ja o Botafogo corre
o nsco de punição pela. liminar que con-
seguiu para impedir a entrada em quadra
dos dominicanos Segundo Paulista, o
Departamento Jurídico pode entender
que o clube induziu a erro o juu que
concedeu a liminar

Do basquete para a luta-livre
AP — 2*00.89

Dólares e comida
fazem argentino
trocar de esporte

Jorge 
González. integrante da se-

leção de basquete da Argentina c
o homem mais alio do pais. anunciou

que abandonará o esporte para se
dedicar a luta-livre nos Estados Uni-
dos. González, que mede 2.29m e

pesa 170 quilos, revelou a proposta
que o lesou á decisão: "Quase USS 1
milhão c a possibilidade de comer
tudo o que eu quiser". Ele não quis
revelar qual a equipe da Liga Profis-
sional de Luta-livre dos Estados Uni-
dos que o contratou.

González ganhou notoriedade in-

ternaciona! depois de posar -o lado
do presidente da Argentina, Carlos
Mcnem ~ ambos com o uniforme da
seleção Aos 23 anos. ele c considera-
do tecnicamente fraco c só conseguiu
ser convocado devido âs suas carac-
tensticas físicas Segundo parentes,
vários técnicos tentaram aprimora-lo
mas fracass»iram diante de sua indis-
ciphna nos treinamentos

Glutão confesso, González certa
vez declarou à revista awntina El
Grafico que tinha muitos complexos
devido a sua grande estatura e que.
para minimizá-los, se dedicava a co-
mer compulsivamente. Livre das

preocupações com o controle de pc-
so, poderá exercer sua nova profissão
sem abrir mão do prazer de comer. E
ainda será muito bem pago
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Você acha que a JffiNésção
de jornal arafa^com o seu
an#fcto?

Ótimo
Poiquo tem gorne duo n,.o acho Polo condeno
Sabe quo a improssàci Oo |Om,n 6 tmpiossào a.
I.rnal _ Irabalna da forma criativa com cia Essa
lurma podo so inscrever no 3" Inmostro do Prómio
JB de anúncios om jornais do 80
So pia garantir a chanco do criticai ao vivo. todo.
ns tons o moio tons do Buenos Aires. Salvador e
Nova lorquo. so nanharom o concurso

Boa Sorte!
AS INSCRIÇÕES SE ENCERRAM DIA 31/10/89
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João Saldanha
Futebol e política

¦^r cm posso confessar $**«.

. *9 t?*

W

minha ansiedade
pelo dia 15 de novem-
bro. Dia da eleição, c
claro. Duas coisas avan-
çarào de qualquer ma-
ncira: o Brasil c o fute-
boi, que como se sabe,
acompanha o país. Mi-
nha pressa é a de quem
espera há quase trinta anos pelo direito de
escolher. Vou votar no Roberto Freire. Me,',
parece o mais qualificado dos candidatos. •

Fico assustado com os nossos rumos.;
Futebolísticos, políticos e de cidadão. Num ,
pais cm que o próprio ministro da Fazenda,
economia e finanças é a favor da inflação.,
com suas aplicações particulares no over. O
over só dá lucro se houver inflação, não c?'
.Assim, como os que nos dirigem, esportiva c.
politicamente sáo do contra, creio que uma
eleição pode ser o começo da solução.

O futebol acompanha direitmho a politi-';
ca do governo. No futebol, a demagogia,,
desenfreada tomou conta de tudo. Vendem"
jogadores c se orgulham, como se fossem
grandes financistas. Para entregar um joga-
dor, por um pequeno punhado de dólares,
tomam o avião com a família, domésticos ç,
tudo mais. Passam quinze ou vinte dias á
custa da transação.

Uma das coisas mais difíceis é encontrar"
os tais dólares. Depois, apresentam balan-,
cetes ou balanços de lucros. Bolas, o lucro
esportivo c 0 das vitórias. Canso de di/er '

que o futebol pode ser bom negócio para
abrir portas, mas se é para dar lucro, melhor
um banco ou um supermercado. O Paes_
Mendonça já abriu mais de noventa no'
Nordeste.

Vejam se cie é besta de se meter cm
futebol.

Mas tenho grandes esperanças nas elet-
çòcs de quinze de novembro. As ditaduras."],
se instauraram no Brasil e o futebol foi uma..
das suas maiores vitimas. O cltcntelismo fez"-"
com que um bando de espertalhões viesse de..',
fora do ramo e se enquistasse nos esportes. :i
Não dá lucro cm dinheiro direto. Não, náo"',
c por ai.

Vendem tudo o que o futebol permite •
vender. Do jogador ao anúncio das camisas,
ou cm volta do campo. Fa/em uma política
demagógica no preço dos ingressos, fingin-T
do baratear custo de vida. Ora bolas. Quem.
se alimenta com ingresso de futebol? Nos
empobreceram mesmo na administração do
nosso melhor PNB. •

Incapacidade'.' Nada disto. Esperteza, is-1
to sim. Quem sabe as eleições não acabam
com isso tudo? Pelo menos começar a aca-;_
bar0 Sei que estamos em cima da Copa da
Itália. Ainda bem que é lá. Nossos jogado-
res estão ali perto. Imaginem se fosse no
Japão.

-

Placar JB
FUTEBOL

Campeonato Argentino

H3" roO«<S.I
E»P_nol 1 t 3 Hi.of fa™
lndw>«"Kl'»nts. t i I Ovaco
Rourio 3 i 2 V.ie. Sarsfield
N*««ll » 2 < 0 San Lcnen.O
ln»!itU-_ 2 ' 0 Argentino» Jf»
Boc_ Jun*x- 0 ¦ 1 PmonM
Unon 2 i 2 T.H.ra-
M.ndi). . » 3 R.clng Club
Esludianto» La Pia™ 0 1 0 Q EAÇiima
Fofro Carni 1 i 0 Racing Cordofta

Ci4.»it«a.ao Rivnr 19, Indupendien.
Io 16. Roaano 16. Doca Júnior» (um
jogo n mano** e Espanol 14

.!/¦

ATLETISMO
Maratona d* Chicago

Paul Oavies Haia. GBR. 2hllm2S
Ravi Kashparov. uns. 2n'Jmi9
DaveLong. QBR. 2nijm37

Mulheres
i Li«a Wo«.onoach. EUA, 2h28mib

Carla Beur-ken», HoL 2h30m24
Cam. OBrian. LUA. 2t»31ml9

XADREZ
Campeonato Mundial
(Em Lucarna. Suíça)
Alnca2.5i 1.5 Holanda
Ingjfltorra 2*2 Hungria
CuDa l.b » 1.5China
Iugoslávia 2.51 1,5 Suíça
Estado. Unidos 1 * 3 URSS
Clns-ilicaçno URSS 6.5. Hungria 5
Iugoslávia 4.5. InglatorrB e Sulca
4, Cuba o Holanda 3.5. Alrica 3. Chi-
na e EUA 2.5

CICLISMO
Volto do Chile — 7a etapa, 115km

t Gilson Rangol. Brasil, 2h4Jm 14
Antônio Dia2. Chiiu. a 5a
Carlos Nona. Chilu, a 10s

CiasaUicaçflo gorai
1 Juüo Ortegôn, Col, o Edgar Rull.
Coi

.....MHU-AIS

UNIVERSITÁRIO
XX Olimpíada Universitária Itaú

(Rio do Janeiro)
Classificação linol

Castolo Branco. 296 pontos
UFRJ, 283
PUC. 199

v^HIPISMO.;--^--.-^-' ;,,
Copa do Prosldonte

(Em Landovor. EUA)
Equipo

EUA. 57.5 pontos
2. Grâ-Brotanha, 48 3/4
3. Canadá, 24 3/4
Animais
1. Everest OyBtor, GBR, do Emma Mac
2. Northern Maglc. EUA. de B Patlon
Revlon Adam, EUA, do Lisa Tarnapol
Individual
1. Beezio Patton, EUA, 21,5

Stove Smlth, GBR. 9 3/4
Jotlroy Wolles, EUA, 9

r,ii

li
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Vencedores da Copa
•ir-**» -**'ANPC vão correr
nos Estados Unidos

Mauro Nnscirnonto

Paulo <¦num

Lincu dc Paula Machado, criador c proprietário de Le-
vron, ganhador da Copa ANPC clássica cm 2.400 metros, c
dc Líng, que venceu a versão da prova cm 1.600 metros,
confirmou, ontem a tarde, que os dois cavalos devem se-
guir campanha nos listados Unidos, Líng ja tem a viagem
definida para dezembro. Levron pode disputar, primeiro, o
GP Carlos Pcllegrini, principal prova do calendário sul-ame-
ricuno. tambem no mes de dezembro, em Buenos Aires. A
dccjsâo scra tomada nos próximos dias.

Os titulares dos Haras São José e Expcdictus acompanha-
rum a corrida cm casa. na Barra da Tijuca, pela tele-
vrsjlo (com antena parabólica). Lmeusinho justificou a ausen-
cia nas fotos da vitória: "Passei 21 dias viajando nos
Estados Unidos c cheguei ao Rio. as Sh30m da manhã, muito
cansado. A noticia das chuvas de sexta-feira em São Paulo
nimbem me desanimou. Os cavalos correm menos na pista
pesada."'A 

frustração de estar vendo a fesia de longe c admitida
por Lineusinho. Mas, em casa tambem houve comemo-
ração com o pai, Lmneo dc Paula Machado c o tio. Francisco
Eduardo: "A nossa alegria com a primeira vitória já tinha
sido muito grande porque o Líng sempre foi um cavalo cm
ütfli depositamos muitas esperanças lX'pois da vitória de
Levron o entusiasmo aumentou ainda mais *'

" A autêntica metamorfose dos dois cavalos, que na Gávea
tiunca apresentaram rendimento suficiente para imaginá-los
ganfiando uma Copa ANPC, lem uma explicação, segundo
V.incusinho. Líng foi curado de um problema na anca c
tambem agradeceu ao clima de São Paulo, mais frio. que o fc/
engordar 12 quilos
•'•"Pela televisão, o cavalo me pareceu lindo no canter

Sempre foi tido em boa conta, tanto que varias vezes o
eíírcvemos em pareôs fortes O caso dele c parecido com o de
Ttbetano foi quarto aqui na Gávea, no Derby, pesando 416
quilos. Viajou para São Paulo c com mais 4(1 quilos vcikcu o
GP Sào Paulo "

Recuperaç.io Levron também teve contratempo*
oo Rio de Janeiro Segundo Lineu. o cavalo não se adap-
tpu ao ambiente c sempre esteve as voltas com problemas de
taxas sangüíneas, muito baixas, provavelmente devido a mu-
dança de altitude A decisão de correr o GP Hrastl so foi
tomada depois que o tordilho, filho dc I alUand, obteve
•vitoria espetacular na pista dc areia dc Cidade Jardim
' - "Ele 

ganhou em boa marca c por uns oito corpos, dc-
mnrrsirando ser outro cavalo cm São Paulo Chegou ao Rio
perto do dia da corrida, c mesmo depois dc sofrer serio
prejuízo no percurso, terminou em scxio lugar a pouco
mais de dois corpos dc Troyanos.
*' A vitoria na Copa ANPC foi classificai],» por Lineusinbo
Tremo uma das mais incríveis que ja vm l embrou do
"prejuízo sofrido nos últimos 4Ô0 metros, quando I go Tnp (oi
fiar* dentro "Nâo c brincadeira um cavalo correr de ponta
cm 2 400 metros, se atrasar depois dc ser prciudit-do, reagir c
-tridu ganhar a corrida foi uma vitoria dc entusiasmar Só
tallou mesmo estai ia para a fotografia "
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O treinador IS'ahib culpa a péssima rata

Mau desempenho <lr Jack
Bob não tem explicação

¦ O desempenho fraco dc Jatl Bob nào tem explicação
lógica, segundo o veterano treinador. Alberto Nahio. O de-
lensor do Stud Topázio não teve qualquer problema físico,
comeu toda a ração c voltou ontem a noite ao Rio dc
Janeiro. Nahíd prefere atribuir ao péssimo estado da raia 0
desempenho fraco de seu pensionista.

. "Falei com o jóquei, Francisco Pereira, logo depois do
páreo c cie me disse que na reta oposta o cavalo ja
tjjih.i dificuldade para acompanhar o ritmo da corrida O
estado da grama é irregular e dá vantagem na cerca ex-
terna Numa pista normal, o resultado certamente seria bem
diferente. A raia de São Paulo eslá impraticável "

- Jorge Ricardo estava bem mais aborrecido do que Alberto
Nahid. Além da derrota de Ego I np. no que cie nâo acredita-
ws. ainda levou três corridas de suspensão por ter prcjudi-
cado Levron. o ganhador do parco, na reta final O jóquei
nãoisabe a razão do fraco rendimento de seu pilotado: 

"Ele
vinha fácil, mas parou completamente. Fm corrida normal,
deveria derrotar alguns cavalos que chegaram a sua frente."' Fgo Trip trabalha melhor do que corre, segundo o próprio
tr-iríador, João Luis Maciel. Ele não sabe se o fato de ser
clifador (animal que faz muito barulho para respirar c ás'.$76 

perde o fôlego) lenha influenciado no seu desempenho:"A corrida não foi ruim. Pelo contrario. Ele perdeu as
principais posições nos metros finais, mas provou a minha
lÀe, de que rende melhor quando corre na frente. No
Rio. e numa pista normal, sem tantas alternativas, acho que
leria vencido."

NI. "

Ontem na Gávea
PÚtvo txlra 1° Be a Sabre J Ricardo 2* llorlen C.G.NctO tempo
-m 1652.5
1*.Kàreo: I" Twin Chance M .Almeida 2° Hcilorànho J Aurélio 3*
r;_n_ing C.Lavor Vencedor!H2.4 Inexata' 1-6)5,3 Placo! 1)1.4 (6|_.0
!-._i*(l-6|13,0Tricxiila(l-6-4ll6.ü tempo: Iml4s3 5
2* Parco: I" Ridúrio A.Machadol" 2" Azaino J.F.Reis 3' Lciimimaic
George CA.Martins Vencedor!5)5.7 lnexata(_-6)89,1 Placês(5j3,6
(fillO.3 Exata(5-6)l44,0 lne.\ala(5-6-3)2(l7,0 tempo: 2ml9s3/5
V. Páreo: I" Núcleo M.Ferreira 2° Girandoie J Ricardo ."Jurann-
Vr.Penafiel Vena-dor(6)3.K Inevaia(2-6)2.9 Placêsl6)2.0 (2)1,8 Exala(6-
2)7.5 lnexata(6-2-5)5u.0lcmpo Iml7sl5
4* Pírco: I" Duques. DAIba J.Ricardo 2" Uz.iah R Rodrigues 3'Jaravá
i.S.Gomes Venccdor(6)l,4 Incxala(2-6)I5,2 Placés(6)l.3 (2|2,7 Exala(6-
2)1 l.s) Tri.Mla(6-_-l)ol,0 tempo: lm44s Não correu Allied
5° Páreo: 1° Danilo Príncipe J.Ricardo 2° Saiin Blue C.Lavor 3" Bacalil
J.F.Reis Vchcedor(6)2,3 lnexata(6-7)l,7 Placèstfnl.O (7)1.0 Exata(6-
7)5,6 Triexala!6-7-5)30,0 lempo: Im42s Não correu Jabori
6° Páreo: I" So Empolgam G.F Silva 2° Líng Heaven J Ricardo 3" Rural
Drcamer P.O.Ferreira Ven_edor(9)3.8 Inexafa(8-9)S,2 Placés(9)l,5
(8)1,2 Exala(9-8).,,lTriexala(u-8-2)55,0 tempo: lm09s2/5 Nào correram
Monlyon e Borneo Sullan
7*T.reo: I" Torlerolo ES.Rodrigues 2" Kabardin M.Cardoso 3o Lecan-
lo E.R.Fcrreira Vcncedor(9)2.l Incxa(a(3-9)I8.8 Placè_(9) 1,5(3)1,3 Exa-
la(9-3)3l,3Tnexata(9-3-l0)3l9.()tempo: Im09s2,5
8° Páreo: I" Tô que lô J.Ricardo 2° Lidsay J.F.Reis 3" Eqüestre
lj.'F.'Silva Vcnccdor(8)l,3 lnexala(3-8)3.3 Placès(8)l,0 (3)1.0 Exala(8-
1)33 Triexata(8-3-2)88,0 tempo: lml3sl/5
9* Páreo: Io Duque Prince J.F.Reis 2o Fncroa L.S.Santos 3o Balalhadora
.'.Queiroz Vencedor(9)3.5 Inexala(9-I2)l 17,6 Placés (9)1.9 (12)20,3 Exa-
1-19-12)161,9 Triexata(9-12-11)852,0 tempo: Im24s Não correram:
Ebrietc, Tony Way, Alon e Caudez.
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¦irogõo acha que. o hipismo brasileiro elevou seu nível técnico nos últimos unos

Aragão vai organizar 'derby'

hípico em Teresópolis em 1991
Quem pensa que o cavaleiro João

Aragão esta mais para Ia. entenda-sc, a
Europa, do que para ca. se enganou Sc.
desde 19S3, está radicado na Bélgica, ele
nunca deixou de se interessar pelos acon-
tecimentos do hipismo brasileiro A pro-
va disso c a responsabilidade que lhe foi
atribuída, recentemente, pelo cx-prcsi-
dente da Sociedade Hípica Brasileira,
Donald Ste*art. de organizar um Jerb\,
em 1991. em Teresópolis

A prova c especial, com cerca de 2i)
obstáculos naturais, como nos. buracos e
banquetas, e teria lugar no Haras Boa
Fe. dc propriedade de Stc-an I Ia sena
realizada dentro dos moldes dos grandes
dcrbys europeus, como o de Hambutgo.
na Alemanha fK-.deni.il Há Kl amn, a
Confederasáo Brasileira de Hipismo
(CBH). organizou, sob a supcrvjs-o do
cavaleiro Antônio Alegria Simões, uma
prova do gênero no Vale âa Rapou, cm
Itaipava**A idéia do DonaW de promover urn

concurso do tipo tkrbv poderá significar
a partida para uma nova etapa no hipis-
mo nacional Sc. a exemplo do que ia
acontece na Furopa. o projeto vcnsibili-
zar outros proprietários, o esporte pode-
rá crescer muito no país, com a realiza-
ção de outro, concursos semelhantes".
disse

Para estimular os cavaleiros, a com-
petição deverá distribuir bolsa cm pré-
mios de CSS 150 mil. sendo cerca de USS
15 mil para o primeiro colocado. F ca vo
ti vencedor nâo cometer faltas, ele ga-
nhara ainda um automóvel, que poderia
usar por um ano. cm regime dc /ratme.
ale a etlKào seguinte da competição

Objetivo» Aos 30 anos, Aragáo
ruo pode representar o Brasil nav com-
petições internacionais dos últimos anos.
com a freqüência que gostaria Oitavo
colocado no IA* Copa Sul-Ameixa deste
ano. montando Miss Copo, ele acha que
r**,kna ter obtido resultado melhor, nào
fosse o pouco tcmjvv de treinos que teve"Afrma, ji penso em voltar a disputar o

circuito das melhores provas internacio-
nais Ia fora, como ocorreu nos anos de
IO, K4cK5", rociou

Aragão acredita que o hipismo brasi-
leiro icm progredido muito, em termos
técnicos, ultimamente "A entrada dc
empresários como o Olavo Monteiro dc
Carvalho iproprietário do cavalo monta-
do pelo atual campei brasileira dc sé-
mor. Lúcia Santa Cru/) c as viagens cada
vez mais freqüentes dc cavaleiros ao a-
terior. tem garantido uma sensível me-
lhora no msel do hipismo por aqui."

Alem do projeto relativo ao derby, o
cavaleiro espera dar o passo inicial para
a comcroalf/.ii,áo da raça BH (brasileiro
de hipismoi no exterior "Em (cverciro.
estarei dc volta para levar um puro-san-
gue. filho dc Kubhu Khan, ác criação
nacional lenho certe/a que. enquanto
essa difícil situação econômica perdurar.
o* criadores terão chance dc obter na
Furopa melhores preços de venda do que
aqui "

Botafogo entra com recurso e

quer pontos do jogo com Vasco
O Botafogo nao se conformou com a

derrota por 76 a 70 para o Vasco, do-
mingo, na continuação da partida mter-
rompida nela segunda rodada do Cam-
peonato Fsladuai, dia 16, e entrou com
recurso na I cVJcraçio pedindo os pontos
do jogo e a interdição da quadra do
adversário O VKC-presidentc do clube.
Leonel da Costa, consiskrou uma "imo-

ralidade" a dat-io do arbitro Manuel
Tavares dc suspender o jogo. em ve. dc
té-lo dado por encerrado quando a qua-
dra do Vasco foi invadida por iorcetlo-
res, no momento em que seu time vencia
por 34 a 25

Lie disse que o Botafogo so compare-
ceu para o prosseguimento do jogo, do
mingo. no Tijuca, para não perder por
WO O dubc apresentou uma liminar
impedindo o Vasco de utilizar oi dommi-
canos Muftoz e tvansto Pcre/, relaeio-
nados para o jogo do dia 16, quando
nem haviam chegado ao Brasil O Vasco
acolheu a dccisio do Tribunal da lede-
ração, mas o Botafogo não considerou
suficiente "Não 

pejemos entrar de gaia-
tos nesta historia O Tavares havia cn-
cerrado a partida c depois soltou atras"
O juiz. contudo, garante que desde o
inicio avisou que a partida c*tav« apenas
suspensa

Ma* o Botafogo tem pouca* chances
Segundo Benedito Cícero Tortcili. presi-
dente da I ederacão. o tesultado dc do-
rmngu e definitivo Os dois clubes, con-
tudo. amda serão julpdos, tio logo a
súmula da partida chegue ao Departa-
mento Jurídico da Federação O Vasco
poderá ser punido pela invasão da qua-
dra dc São Januário Ja o Botafogo corre
o nseo de punição pela liminar que con-
seguiu para impedir a entrada cm quadra
dos dominicanos Segundo Paulista, o
Departamento Jurídico pode entender
que O clube induziu a erro o juiz que
concedeu a liminar

Do basquete para a luta-livre
JL AP — 29,08-89

Dó ki res e comida
fuzem argentino
trocar dc esporte

Jorge 
González. integrante da se-

Icção dc basquete da Argentina c
o homem mais alto do país, anunciou
que abandonará o esporte para se
dedicar a luta-iivre nos Estados Cm-
dos. González. que mede Z.-^m c

pesa 1"0 quilos, revelou a proposta
que o levou á decisão. "Quase ÜSS I
milhão c a possibilidade de comer
tudo o que cu quiser". Ele não quis
revelar qual a equipe da Liga Prolis-
sional de Luta-livre dos Estados Uni-
dos que o contratou.

González ganhou notoriedade in-

tcrnacional depois dc posar ao lado
do presidente da Argentina. Carlos
Menem - - ambos com o uniforme da
seleção Aos 23 anos. ele c considera-
do tecnicamente fraco e so conseguiu
ser convocado devido ás suas carac-
Icristicas físicas Segundo parentes,
vários técnicos tentaram apnmora-Io
mas fracassaram diante de sua mdis-
ciplina nos treinamentos

Glutáo confesso. González certa
vez declarou a revista argentina El
Grafico que tinha muitos complexos
devido a sua grande estatura c que.
para minimizá-los, se dedicava a co-
mer compulsivamentc. Livre das
preocupações com o controle de pc-
so, poderá exercer sua nova profissão
sem abrir mão do prazer de comer. E
ainda será muito bem pago
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González com Menem

Você acha que a iittoésção
de jornal afâter com o seu

Ótimo!
Poraue tem gcnie que nào acha Pato contrário
Sab- quo a impressão ac jornal _ impressão flu
iornal E irabalha de torma criativa com ola -•.,_.i
lurma pode su ioscriivni no 3' irimeslra do Piénuo
JB do anúncios em [Orfi-is de Bíl
Sò pra garantir a chance i.1»1 críticáf 00 \. vo iodos
os tons e meio tons de Buenos Aires, Salvado! e
Nova Iorque, se Qanhaiem o concurso

Boa Sortn1
AS INSCRIÇÕES SE ENCERHAM DIA 31/10/89
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Futebol e política
Nem 

posso confessar
minha ansiedade

pelo dia 15 dc novem*
bro. Dia da eleição, é
claro. Duas coisas avan-
çarào de qualquer ma-
ncira: o Brasil c o fute-
boi, que como se sabe,
acompanha o país. Mi-
nha pressa é a de quem
espera há quase trinta anos pelo direito dc
escolher. Vou votar no Roberto Freire. Mc
parece o mais qualificado dos candidatos,

Fico assustado com os nossos rumos.
Futebolísticos, politicos e de cidadão. Num "
país em que o próprio ministro da Fazenda,
economia e finanças é a favor da inflação
com suas aplicações particulares no over. 0„(',
over sò dá lucro se houver inflação, nâo é?-,*
Assim, como os que nos dirigem, esportiva e sr
politicamente são do contra, creio que uma
eleição pode ser o começo da solução.

O futebol acompanha direitinho a poliii-
ca do governo. No futebol, a demagogia
desenfreada tomou conta de tudo Vendem
jogadores c se orgulham, como se fossem
grandes financistas. Para entregar um joga-
dor, por um pequeno punhado dc dólares,
tomam o avião com a família, domésticos e
tudo mais. Passam quin/e ou vinte dias à
custa da transação.

Uma das coisas mais difíceis é encontrar
os tais dólares. Depois, apresentam balan-
cetes ou balanços de lucros, Bolas, o lucro
esportivo é o das vitórias. Canso de di/er
que o futebol pode ser bom negocio para
abrir portas, mas se é para dar lucro, melhor
um banco ou um supermercado. O Paes
Mendonça já abriu mais de noventa no
Nordeste.

Vejam se ele e bcsia dc se meter em '
futebol.

Mas tenho grandes esperanças nas cict-
ções de quinze de novembro. As ditaduras
se instauraram no Brasil e o futebol foi uma
das suas maiores vítimas. O clientelssmo fez
com que um bando de espertalhões viesse de
fora do ramo c se enquistasse nos esportes.
Nâo dâ lucro em dinheiro direto. Nào, nào
c por aí.

Vendem tudo o que o futebol permite
vender. Do jogador ao anúncio das camisas.
ou cm volta do campo. Fazem uma política _
demagógica no preço dos ingressos, fingín-.. ¦
do baratear custo de vida. Ura bolas, Quem =
se alimenta com ingresso de futebol' Nos
empobreceram mesmo na administração do -
nosso melhor PNB.

Incapacidade? Nada disto. Esperteza, is-
to sim. Quem sabe as eleições nào acabam
com is>o tudo? Pelo menos começar a aca-
bar? Sei que estamos em cima da Copa da
Itália. Ainda bem que é lá. Nossos jogado-
res estão ali perto. Imaginem se fosse no
Japão.

.

Placax JB
FUTEBOL

Campeonato Argentino
03* rodadAl
t«__i 1 a 3 Hivw Pia»
i-doçwKIíom» 7 a 1 C.i«co
«.•%*•- I a - ..•"-• í>.i'V «• '
N«*wmi » . a 0 San Lorenio
Instituto 2 a 0 Argwtino» Jr»
Boca Júnior» 0 a 1 Plaionso
Union 2 ¦ 2 Taiio-oi
Mundiyu 4i3 Awing Club
EMudmnin. I a Piata 0 i 0 G Esgnmj
f «aro Cárril I a 0 Racing Cordooa

_*.•.•.O •-..¦' 19. ¦ v. .•n..mn»
to 18 Ro»ar«o 16 Boca Júnior* (um
togo ¦ rrw*-o_í a Capar-to) 14

ul
<

ATLETISMO mm&Mi
Maratona da Chicago
Homens

P«ut Davio»-Haio. OBR. _num25
Ravil Kaanparov. URS. 2h13m19
Davo Lcmg GBH 2*i!3m37

Mulnores
Cisa WoKjunbach. EUA. 2h.8m15
Carla Bourskons Hol, 2*i30m2«
Cathy O Brian EUA, 2fi31ml_

.XADREZ ¦•."'r*!»»*
Campeonato Mundial
lEm Lucerna. Suíça)
Alrica2.5 i 1,5 Holanda
ln(jialorra 2*2 Hungria
Cuba l.5i 1 5 China
Iugoslávia 2 5 < 1,5 Suíça
Estado» Unidos 1 « 3 URSS
ClassilicaçAo URSS 6.S. Hungria 5.
Iugoslávia 4.5, Inglaterra e Suíça
4, Cuba o Holanda 3,5, Alrica 3. Chi-
na a EUA 2.5

CICLISMO
Volta do Chile _ 7- etapa, 115km

Gilson Rangol, Brasil, 2h44m 14
Antônio Diaz, Chilo, a 5s
Carlos Noira, Chile, a 10a

Classificação geral
1. Júlio OrtogOn. Col, e Edgar Ruiz.
Col

UNIVERSITÁRIO
XX Olimpíada Universitária Itaú
(Rio de Janeiro)
Classificação tinal

Castelo Branco. 296 pontos
UFRJ, 283
PUC. 199

HIPISMO
Copa do Presidente
lEm Landovor, EUA)
Equipo
1 EUA. 57.5 pontos
2. Grã-Bretanha, 4. 3/4
3. Canada, 24 3/4
Animais
1. Everest Oystor, GBR, do Emma Mac
2. Northern Magic, EUA, de B. Partem
Rovlon Adam, EUA, de Lisa Tarnapol
Individual
1. Boezie Patton, EUA, 21.5
2. Stevo Smith. GBR, 9 3/4
3. Jetfrey Welles. EUA. 9

Itill
'Brt

a*.



Fia abalado escala Júnior para marcar Bebeto
0 clima entre os jogadores do Flamctv

go é de apatia, depois de três derrotas
seguidas no Campeonato Brasileiro. "Está

faltando mais garra", lamenta Zico, exi-
gindo mais disposição dos companheiros,
"listamos aceitando a derrota." Segundo
o técnico Valdir Espinoza, o time está
abalado: "A apatia da equipe, depois do
segundo gol da Portuguesa, é conseqüén-
cia do acúmulo de insucessos. Por isso,
temos de jogar contra o Vasco pelos 90
minutos e não pelos 270 minutos anterio-
res", A marcação sobre Bebeto é uma das
preocupações do treinador para o jogo
de domingo. A missão será de Júnior,
que volta a ser zagueiro-central - Márcio
Rossini recebeu o terceiro cartão amarelo,
para tristeza de alguns torcedores que
queriam vê-lo marcando o e.x-idolo do
Flamengo.

A crise técnica do time. no entanto,
parece não abalar os dirigentes. Nos seus

gabinetes, respira-se paz c tranqüilidade,
como se a equipe disputasse as primeiras
colocações do Campeonato Brasilei-
ro."Zico ainda é a grande estrela do espe-

táculo de domingo. Bebeto tem futuro,
é um dos melhores atacantes do Bra-
sil, mas vai ter que comer muito feijão
para chegar a Zico", acredita o vice de
futebol Cieorge Hclal. Ele náo tem dú-
vida: o Vasco é favorito, mas o Fia-
mengo pode vencê-lo. "Seria capaz, de
apostar nisso", desafia.

As declarações do dirigente têm um
endereço que pode não ser o de São
Januário — a própria Gávea. Enfrcn-
tar o Vasco, nesse momento, é um desafio
que pode trazer alguns benefícios. Além
do estimulo que um clássico sempre pro-
voca, alguns jogadores do Flamengo acre-
ditam que, em caso de vitória, haverá um
despertar. No fundo, Espinoza crê na
mesma possibilidade. 

"O Palmeiras saltou
das últimas colocações para a liderança de
uma hora para outra." Espinoza pre-
tende manter em segredo a sua opção
no meio-campo - se joga com dois
(Ailton ou Uidemar) ou um cabeça-de-á-
rea. Ao contrário dos dirigentes, talvez
prefira nâo correr tantos riscos. Josimar
tem dois cartões amarelos e joga.

Tasao Marcoloém. tv-*" \. (*,...,, ... .. a_ ... .. M„

Os jogadores do Flamengo foram muito exigidos no treinamento físico

íMMf?^°É.^^^.  Lazaroni usa amistoso
Nas contas do técnico Valdir Espinoza, os

cinco pontos que separam o flamengo do
líder Coríntians nâo são suficientes para co-
meçar a por em pratica os planos que tem na
cabeça. Mas um novo fracasso do time contra
O Vasco terá um significado trágico pa-
ra alguns jogadores, f que Espinoza pretende
reformular o grupo do flamengo tão leigo a
equipe esteja sem chance dc chegar ao titulo
brasileiro "Não vejo ra/áo para esperarmos
até o próximo ano."

A péssima campanha do time será a
maior madrasta que alguns jogadores p»klc-
nam ter Por isso, Espinoza tem o cuidado dc
evitar lançar jovens. A exceção dc Júnior
Baiano — era o único zagueiro cm condições
dc jogar contra a Inicr de Limeira —, nenhum
Outro júnior é escalado. Marquinho. Marcc-
línho c Djalmmha estão sendo preservados."Prefiro correr todos os riscos, a voltar
para o time dc juniores". afirma Júnior Baia-
no, que nâo deixou boa impressão nos jogos
cm que atuou. "Ê normal que alguns jogado-
res fiquem desgastados após uma campanha
ruim. A reformulação fu/ parte do futebol c
pode ser boa até para o jogador que sai",
acredita Renato Comprado ao América há
quase dois anos, é um dos que pode ser nego-
ciado. "Todos os jogadores do flamengo são
de nível dc seleção Ha exagerada cobrança O
Flamengo não pode perder1'*, indaga Alem-
do. que solta ao ume contra o Vasco.

A derrota para o Vasco talvez só nào
tenha maior peso sobre André Cruz. Onicm. o

Vasco conseguiu mandado dc segurança no
Tribunal Regional do Trabalho, expedido pe-
Io juiz Iralion Benigno Cavalcanti, cassando a
liminar concedida pela jui/a da 37" Junta
dc Conciliação do TRT. Dessa forma, acredi-
Ia o advogado do Vasco. Paulo Reis. a inscn-
ção de André Cru/ no Campeonato Brasileiro
está sem efeito O flamengo entregou o caso
ao Departamento Jundico.

Irmão do craque
torce contra Fia

¦ "Avisa ao tiu inalo qar, * de entrar
aa ires, voa aqui no pescoço", ipoo-

Uri para ¦ reia jafrftr o eoWn Lk Csrios.
O jovem Anlõnio Clríov 19 soas, reagia
tom iiniidd «rrho, enquanto ¦ sus volta
outros jogadores rum da brincadeira. Lcta-
do para o júnior do Hantngn qtundo o
irmão famoso linda (Tt tdoio dos rnbro-oe-
grnt, Xntímío Carios tm ootnn umi idéia
do q«e promete ser para rir, aa Gávea, a
semana do dintfco Vasco x rtanrngo. Sm-
pito, nin terr dávida ra dízrr pari qortn
toretrá no domingo. "Prin mru írmio, é
claro Nào há jriio...". dtaur, indicando com
i min direita s trii da brsço esquerdo, oodr
corre o mesmo sangue de Bebeto.

Nelsinlio reclama por não
MT

ter tempo de armar o time
Invejado pela maioria dos técnicos brasi-

letros por ter a seu dispor um elenco com
muilos craques. Nclsinho ainda assim afirma
que esta com dificuldades para acertar a cqui-
pc do Vasco, O problema, evidcnicnicnlc, náo
e [alento O treinador apenas gostaria dc mais
tempo para entrosar o time. Irritado, disse
qu« o amistoso dc amanhã contra o (imãs, cm
comemoração aos 50 anos da federação
Goiana, é uma bobagem. "Nada nos acres-
cemará c nos fará perder tempo", lamcn-
tou-sc, lembrando que, devido ao jogo, a
equipe só treinará duas vc/cs esta semana.

A maior prova dc que o amistoso náo
estava nos planos, foi a ausência da maioria
dos titulares (apenas Ma/anho foi a São Ja-
nuârio). Luís Carlos Winck e Marco Antônio
Boiadeiro, que não joga ram com o São Paulo,
ignoravam o jogo c também folgaram. Nem
Bebeto c Marco Aurélio, que estão machu-
cados. apareceram para fa/cr tratamento. O
zagueiro, aliás, já esta vetado para a partida
em Goiânia. "Também náo levo o Bebeto se

sentir que isso pode prejudiea-lo", afirmou
Nclsinho

O técnico vinhava com uma preparação
adequada para o clássico dc domingo com o
flamengo, mas percebeu que será impossível,"Amanhã (hoje), só poderemos treinar pela
manhã devido a viagem c. depois, só sexta "
Nclsinho nâo sabe sequer se comandara um
coletivo ou um treino tático Adaptar Titã c
Ouinône/ rapidamente c o que mais prciKupa
o treinador "Preciso entrosar o time c talvez
fa/cr mexidas, mas sem tempo para trabalhar,
fica difícil."

fnire as mudanças idcali/adas por Nelsi-
nho estão as entradas dc Marco Antônio
Boiadeiro c Wilhan. nos lugares dc Andrade c
Tato, respectivamente. A saida do ponta é
praticamente certa No meio campo, a altera-
ção devera ser leito no decorrer do jogo. 

"O

jeito é aproveitar c experimentar ao máximo,"
explicou o técnico Luís Carlos Winck, no
lugar dc Cassio, c Leonardo, na vaga dc Mar-
co Aurélio, estão confinnados.

XXIII CONGRESSO
DA SOCIEDADE BRASILEIRA

DE PATOLOGIA CLINICA
31 de Outubro a 5 de Novembro

Local: Hotel Nacional - R. J.
O Laboratório Paulistano/Golden Cross estará lançando em

conjunto com o Interlab o equipamento MONARCH 2.000.
MONARCH 2.000 - Fabricado pela companhia americana

I.L/FISCHER, é capaz de realizar os
seguintes exames:

Exame de Bioquímica
Exame de Hormônios
Exame de Monitorização de Drogas

O MONARCH 2.000 faz um trabalho que no mínimo teria
que ser realizado por três aparelhos.

Mais uma iniciativa de vanguarda do Laboratório Paulistano
e da Golden Cross.

O MONARCH 2.000 estará em exposição no stand n" 5,
inclusive realizando exames com os participantes.

SC Golden Cross mL
Apoio:

Laboratório Paulistano
QnlttHabJ

para testar atacantes
Oldcmário Toueuinhó

CARACAS — O treinador Sebastião la/aroni
pretende aproveitar o amistoso dc 14 de novembro, cm
João Pessoa, contra a Iugoslávia, para testar duas
duplas de atacantes c, a partir dai. escolher quem será
o companheiro dc Careci na Copa do Mundo A
principal preocupação dc U/aroni é com o estilo
europeu dc marcação — mais duro c violento —, que
cosluma prejudicar a velocidade das jogadas dc ala-
que da seleção. A idéia é começar o jogo com Bebeto c
Careca c, no segundo tempo, substitui-los p*ir Roma-
rio c Mulki. para dar mais rapidez ao lime O restante
da equipe vai ser. basicamente, o que enfrentou a
Itália, cm Bolonha, dia 14 de outubro

"Todos os jogadores se comprometeram a partiu-
par desse amistoso. 0 que eu quão c poder tronar
melhor o lime para usar todas as opções possíveis
durante o jogo Se. no entanto, náo puder escalar
todos os titulares, pelo menos vamos estar junto» mais
uma \xi Não se pode exigir muita eotva quando se
sabe que uma parte da equipe K>ga na furopa e outra
atua no Brasa!". U/aroni se mostra favorável a rcah-

/ação dc tantos amistosos quantos forem possíveis,
para reunir os jogadores nem que seja para conversar
"Vamos 

para o sacrifício, mas na véspera dc uma
partida acertamos problemas c com isso conseguimos
esvc bom ambiente".

Lazaroni pretende convocar IX ou 19 jogadores
para o amistoso dc João Pessoa Sobre o adversário —
a Iugoslávia, primeira equipe européia a garantir, cm
campo, sua vaga na Copa —, o treinador da seleção
brasileira tem opiniões bem definidas. "Fi um time de
alto nível Conquistou seu lugar na Itália com ótimas
apresentações, destacando-se a técnica c a determina-
ção na marcação característica dos europeus Dividem
todas, sempre com muita disposição".

Ate o final do ano. a seleção brasileira realizará um
outro amistoso, contra a Holanda, cm dc/embro. "Pa-

ra nós é um teste importante Sei que lá — o amistoso
vai ser ru Holanda - faz frio nesta época do ano, mas
náo podemos exigir nada Temos que aproveitar todas
as datas que os europeus tiverem para togar contra
cies. 0 resultado, neste caso, é secundário, Se der para
vencer, como foi contra a Itália, cm Bolonha, ótimo".

Colômbia empata com Israel
e garante sua vaga na Copa

TEL aviv A Colômbia é o 13* país a prantir
sua vaga para a Copa do Mundo da Itália o
quarto sul-americano, ao lado dc Argentina. Brasil
c Uruguai . após o empate dc ontem contra
Israel, cm Tel Aviv, por 0 a 0. Os colombianos
venceram a primeira partida, cm Barranquilla. há
duas semanas (I a 0). c souberam se aproveitar da
vantagem dc so precisarem empatar jogando na
defesa o tempo todo E a segunda ve/ que a Colòm-
bia chega as finais de um Mundial a pnmctra foi
no Chile, cm 62

O time israelense, motivado pelo apoio dc 50 mil
torcedores que lotaram o estádio Raman Gat, lan-
çou-se ao ataque desde o inicio do jogo, mas cs-
barrava sempre na bem armada defesa colombiana
c na excelente atuação do goleiro Higuita. que
fechou o gol 

"Devemos ser francos e realistas o
time da Colômbia c melhor que o nosso c provou
isso dentro de campo, alem de ter sido perfeito ao
jogar com o regulamento", afirmou o goleiro
Guin/burg. dc Israel.

0 capitão colombiano, Carlos Valderrama. era
dos mais animados após a partida TX*sdc as climi-
nalórtas mostramos ser superiores aos nossos ad-
vcrsános Eliminamos Equador c Paraguai cagora,
com este resultado contra Israel, finalmente chega-
mos á Itália". Os israelenses mostravam-se muito
otimistas em conseguir sua classificação sena a
segunda participação dc Israel na fase final da
Copa. repetindo 1970, no México , cm espe-
ciai por decidirem a vaga cm casa,

Israel Bom Guin/burg. Avi Cohen. lehuda
Amar, Nir Alon eOfir Shmucli (David Pi/anti). Nir
Klingucr. Efraim Davidi e Shalom Tikva. Moshc
Sinai, Nir Levin (Eli Ohana) e Roni Rosental
Colômbia Higuita, Wilson Pcrc/, Alcxis Mcndo/a,
Andrés Escoriar c Carlos Mario Hoyos; Bernardo
Redin (l/urnai;.!). Valderrama c Leonel Alvarc/
(Gabriel Gomc/l, Ricardo Pcrc/. Luís Fajardo c
Amoldo Iguaran. Juiz. Edgardo Codesal (México),

O 'velho'' Cerezo
volta a brilhar,
agora como libero

Araújo \etto
Cotroipondf.ntci

ROMA 
Na décima rodada do Campeonato

Italiano, o único c solitário gol brasileiro, de
('.is.igr.indc. valeu uma i nona importantíssima pi-
ra o pequeno Ascoli contra o poderoso Milan. Foi
0 gol tvsponsáivl pela grande /cbra do ultimo
domingo (Ascoli I x 0 Milanl c lambem o falo mais
destacado pelas manchetes dc uhíos os /ornais.

Por ter reagido a uma falta desleal, cometida
pelo uruguaio Agmllcra. do Gcnoa, Alemão foi
expulso aos 45 minutos do primeiro tempo. Por
isso. ficou cm evidência c foi criticado por não
s.itxr se controlar no momento cm que seu time. o
Sapoli. desfalcado dc Careca detido a um problc-
ma muscular, perdia fora dc casa por I x 0.

O retorno de Tontoho Cerezo, restabelecido dc
uma contusão que o manteve inativo por quase um

mes, e a excelente atuação dc Geovani, no meio
campo do Bologna, no entanto, foram os fatos que
justificaram o entusiasmo dc toda a crônica rs/w-
tira italiana.

Cerezo voltou ao time da Sampdoria como
libero, posição que. na sua opinião, limita bastante
a contribuição que se habituou a oferecer a seus
companheiros atacantes. Tão bem se saiu o mineiro
que não house observador ou critico da partida
que negasse o reconhecimento de ser o melhor em
campo. O cronista do Corrierc delia Será. .sem
conter entusiasmo e admiração diante do veterano
Ccre/o. encontrou uma nova definição: a de mi-
rabile vecchiacciò, ou seja. maravilhoso vclhotc.

Geotani ditidiu com Cerezo as honras de me-
lhor brasileiro do domingo cinzento italiano. O
h\'logna recebeu um hospede incômodo, o Atalan-
ta. de Evair, c não conseguiu sair do empate
(0 x 0). Mas não r\>rculp.t de h'u armador íhvta-
m. que. durante W minutos, jogou a mais brilhante
c eficiente partida desde que se transferiu para a
Itália. I 'ma partida que pôs cm evidencia seu talcn-
to cm lançamentos e passes imprevisíveis. Jogadas
que. pira a/ar do brasileiro, continuam a não
ser entendidas e surpreender a maioria de seus
companheiros dc equipe.

Supercopa — As semifinais da Supercopa podem
se transformar em uma festa argentina. Indcpendiente e
Boca Juniors conseguiram sua classificação na semana
passada, ao eliminarem o Nacional, da Colômbia, c o
Racing. lambem da Argentina, respectivamente e, ago-
ra, mais duas equipes podem completar o quadro. O
Estudiantes precisa apenas do empate, diante do Gré-
mio, a quem derrotou por I a 0. em Porto Alegre,
enquanto o Argentinos Juniors enfrenta o Cruzeiro
precisando da vitória - no primeiro jogo, em Belo

Horizonte, houve empate de I a I. No time mineiro, a
grande expectativa é com relação ao retorno do lateral-
direito Balu. O jogador treinou e demonstrou estar
recuperado da contusão no joelho direito que o afastou
da primeira partida,

Loteca — Um paulista da capital acertou, sozinho,
os 13 pontos da Loteca, ganhando NC/S 4,5 milhões.
Três zebras derrubaram os apostadores: as derrotas do
Milan, do Londrina e do Sporting.

mim A informação voando para você.
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Domingo
Tão boa que virou duas.

Coritiba pára
o Brasileiro
na Justiça

O Campeonato Brasileiro está sus-
penso. O Coritiba conseguiu ontem uma
liminar assinada pelo juiz Marcus Tulius
Alves, da 27' Vara Cível, que obriga a
CBI a incluir o clube na segunda fase do
campeonato. Ontem mesmo, o diretor
jurídico da entidade, Carlos f ugénio Lo-
pes entrou com um pedido de reconside-
ração, que deverá ser julgado hoje.

A ação do Coritiba coloca a CHI
nuna situação delicada. Se 0 juiz Marcus
I ulius Alves mantiver a liminar, a enti-

dade terá que parar o Brasileiro, pois se
incluir os paranaenses na segunda fase,
mfngirá o artigo 4S da f ifa O artigo
re/a que, se uma entidade nacional proí-
bir a ida á Justiça Comum no regula-
mento de uma competição que patrocina
c, depois, ela mesma passar por cima do
que escreveu, será punida com a suspen-
sáo de todas as competições dirigidas
pela Ufa. Assim, se aceitar a inclusão do
Coritiba. o Brasil poderá não disputar a
Copa de 90.

Edii quer que o
Botafogo tenha
mais vibração

O técnico do Botafogo, f.du. colocou
seus jogadores sentados durante mais
dc uma hora debaixo de forte sol c uma
temperatura dc 36 graus cm Marechal
Hermes para convencê-los de que o ti-
me ainda pode chegar ao titulo brasi-
leiro, "Saímos dc candidatos ao tor-
neto da morte para o segundo lugar no
grupo por nossas próprias forças. Re-
petir a façanha só depende de nós";
disse Alguns jogadores também opt-
naram. mas. por mais enfático que o
técnico tenha sido, nern todos saíram
muito convencidos.

As criticas ao time foram variadas.
Paulo Roberto falava em falta de con-
eentração. Criciúma disse que o time"não mostrou nada" c o capitão Mauro
Galvâo também se referia a problemas
individuais "Mas tenho ecrte/a de que
ainda há tempo para a recuperação."
Alguns queixaram-se de falta dc per-
nas. "O lime cansou, mas a culpa c da
bagunça do calendário", tentava jusü-
ficar Nardo.

Para fdu, o time sentiu muito os
doií gols seguidos que levou: "faltou
vibração. Nossa queda náo foi física,
foi moral." Paulinho Criciúma foi ve*
tado para o próximo jogo, com forte
torção no torno/cio Valdcir, que esta*
va suspenso, volta Gustavo, que esta-
va contundido na virilha, foi llfxrrado
c. se treinar bem, joga. saindo Donizc-
te

Galvâo Outro séno desfalque
pode ser Mauro Galvâo. que será julga-
do hoje no STJI). pela expulsão no jogo
contra o São Paulo. Galsão está incur-
so nos artigos 308 (jogo v iolento) e 235
(ofensas morais) do Código Brasileiro
Disciplinar de futebol (CBDr). c pode
ser suspenso de dois a quatro jogos. O
lateral Renato e o atacante Ma/olinha
soltaram ao clube, devolvidos pelo A-
t)ct>co-GO, c foram inscritos na CBf

j "Sei que a torcida passam a /*•-
g»r no meu pi: (,)uando entrar de

novo, já estou preparado para as
vaias". X lamentação fui feita pilo
meio-campo Israel, lutor do uol contra
que deu a vitoria ao Cru/tiro contra o
Botafogo, sábado passado. He nunca
havia marcado um gol contra. "O da-
brk I saiu porque pensou que eu atrasa-
ria por baixo, ( o Heider vinha enlran
do. Mas eu jamais faria isvi, ia atrasar
por cima." \pns o jogo, 0 meio-campo
recebeu um apoio importante: o do ta-
gueiro Gonçalves, que viveu situação
igual, quando, ainda no flamengo,
marcou contra no jogo em que o Bota-
fogo acabaria empatando em .1 a 3,

Flu tem quatro
desfalques para
o próximo jogo

Problemas, problemas e mais problc-
mas. Este é o resumo da vida do técni-
co Telé Santana para escalar o flumi-
ncnsc na partida do próximo
fim-de-semana, provavelmente contra o
Allético-MG, no Mincirão. Sáo. a prin-
eipio, quatro desfalques certos: Ricardo
Pinto, Carlos André, Donizete, suspen-
sos pelo terceiro cartão amarelo, e Mar-
ceio Henrique, de fora por ler sido e.xpul-
so contra o Náutico. Além disso, ainda
náo estão garantidas as presenças de Lu-
cas. Marquinho e Rinaldo, contundidos,.

Telê chegou mal humorado ao Rio e
náo quis falar. A tarde. ligou para o
assistente Emllson Pessanha e ordenou o
aumento do ritmo de treinamento do
meia Fernando Cru/, que. recuperado dc
uma distcnsüo, pode voltar à equipe. No
Campeonato Brasileiro, o apoiador só
participou do jogo de estréia, contra o
Bahia, em Salvador.

Doping- O fluminense vai espe-
rar a súmula do juiz Dalmo Boz/ano
para decidir se tema na Justiça ganhar os
pontos que o Náutico conquistou em
campo. O apoiador llaroldo, substitui-
do no intervalo e depois sorteado para
o antidoping, foi embora sem fa/er o
exame. Caso Dalmo Bozzanp tenha es-
crito na súmula que o jogador não fez o
antidoping, o fluminense pedirá os dois
pontos. O regulamento do campeonato,
entretanto, prevê apenas que. nestes ca-
sos. a renda seja dada integralmente' ao'clube 

prejudicado.
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Novos shoppings
devem ter teatro

¦ O prefeito Marcello
Alencar sancionou projeto de
lei do vereador Sérgio Ca-
bral (PSB) que torna obriga-
tiirios pelo menos um teatro
e um cinema nos novos stop-
plng centers com área supe-
rior a 30.000 ra2.

Olho da rua

Flores para o Mang
mmwLm Forna

Aló, feema: sexta-feira, ás %3fl.
havia pessoas retirando areia da
Praia de Botafogo (Zona Sul), na
Kombi de placa JW 8324,

Os moradores das ruas Capitão
Paulo César de Andrade. Visconde de
Albuquerque e adjacências, no leblon
(Zona Sul), foram acordados ás 7h20
de domingo pelo cornetelro do 23*
BPM, qu* ficou até ás 7h55 estudando
escalas no instrumento.

Atenção, Sunah' Os colégios Ba-
lista Shepard c Batista Brasileiro, na
Tijuca (Zona Nortel. estão cobrando
uma taxa dc NC/S 70 para reservar
vagas para o ano letivo dc s>0. Mães
de alunos denunciam que essa taxa
está sendo cobrada pela primeira se/

Quem mora na Rua Sàu Salvador,
em laranjeiras (Zona Sul), convive
diariamente com caminhões e Komhis
"a frete", que ficam estacionados na
e-squina com a Rua Marquês de Abran-
tes, atrapalhando o transito dos pedes-
(res. Alem disso, os motoristas t seus
ajudantes fa/em barulho desde as 7b,
embora a irea seja residencial. A PM
já esteve no local, mas de nada adian-
(ou.

Os trocadores dos ônibus que fa-
/cm as linhas 40". 17b e 350 não estão
dando para os passageiros o troco de
NC/S 0.02. A passagem custa NC/S
0,88. A Superintendência Municipal
de Transportes Urbanos ainda náo
tomou providências

A alri/ Ht-nriqucta Brieba. mora-
dora do bairro, c que »ai entregar
quinta-feira, as llh. os prêmios do
concurso Flores para u Ürca (Zona
Sul). Além do melhor jardim na Rua
( àndido (iaffrve, 152, foi escolhida
também a melhor fachada: Praça rélix
laranjeiras, 12.

Queixas do Povo
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Canteiros de hibiscos serão plantados da Praça Onze a Rodoviária
Fornanda Mayrlnk — 30r04/87

Dentro dc seis meses, os canteiros
que contornam o Canal do Mangue, da
Praça Onze á Rodoviária uma das
áreas mais poluídas do Centro do Rio
- . vão estar floridos. Projeto aprova-
do pela Prefeitura, que começa a ser
executado esta semana pela Fundação
Parques c Jardins, vai transformar cm
canteiros de flores os 1.200 metros dc
extensão da margem do canal e recu-
perar os 200 metros dc canteiros já exts-
tentes, hoje abandonados, do trecho cen-
trai da Avenida Presidente Vargas, na
Praça Onze, Com prazo dc conclusão pre-
visto para 120 dias. o projeto está orçado
em 117 mil BTNs (cerca de NCzS 422 mil)
c dará á área um novo aspecto paisagisti-
co. ., _

Entre a Praça Onze c a Avenida r ran-
cisco Bicalho, apenas um trecho de 11 200
metros tem canteiros: o corredor do Canal
do Mangue, na Avenida Presidente Var-

gas, até o Viaduto dos Marinheiros. Essa
arca. plantada com hibiscos nas cores lilás
e vermelho, também será cuidada pela
Fundação Parques e Jardins, que fará o
rcplantio de mudas c manutenção dos ar-
bustos, atualmente cm floração

A primeira fase do projeto começa
esta semana, com as obras de constro-
çâo dc jardinciras, sendo a drenagem
de águas feita diretamente para o Ca-
nal do Mangue em toda a extensão da
Avenida Francisco Bicalho. O projeto
será executado pela Construtora Junquci-
ra. vencedora da licitação aberta pela fun-
daçâo. Para dar continuidade ao traia-
mento dispensado ao trecho do mangue
na Avenida Presidente
Vargas, serão plantados
hibiscos, malvaviscos
vermelhos c buganviltas
dc várias cores.

No canteiro central
da Presidente Vargas, na
Praça On/c. margaridas
amarelas c txoras verme-
lhas surgirão no lugar do
antigo chafariz hoje
desativado . formando
um jardim dc 20 metros
por 14. "O chafariz da
Praça On/c estava sendo
utilizado por mendigos c
crianças, c seu funciona-
mento prejudicado por
falta dc peças que já náo

¦ O cantor c compositor Lobão (fo-
to), dc São Conrado. reclama dc pro-
blcmas cm seu telefone — prefixo
322, da Cetcl —. que freqüentemente
pára de funcionar c tem ligações in-
lerrompidas ou prejudicadas por rui-
dos.
A DivKào de Comunicação da Cetcl
prometeu encaminhar * reclamação
ao Centro de Operações da Região
Sul, que deverá fa/er um levantamento
na estação telefônica para descobrir o
defeito.

Nilda Carvalho, dc Niterói
(Grande Rio), reclama que só os gru-
pos 1 e 2 dos pensionistas do Iperj
receberão antes do Natal. As pensões
dos demais serão pagas depois do dia
26 de de/embro.
O Iperj informou que nâo há como mu-
dar a tabela de pagamento, que é feita
de acordo com disponibilidade finan-
ccira do instituto. Se a arrecadação
aumentar, no ano que vem o pajjamcn-
to poderá ser antecipado.

Jorge Bailly. de Laranjeiras (Zona
Sul), avisa que há um buraco perigo-
so para os motoristas na Rua Ribeiro
de Almeida, causado por um vaza-
mento.
A Cedac informou que já fez os repa-
ros necessários e a obra pode ser con-
cluida.
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Os antigos canteiros da Presidente Vargas vão ser rcplantados. Na

Avemd.t Francisco Bicalho, o projeto prevê muretas de gramto

são mais fabricadas Decidimos substitui-
Io por um belo jardim c criar um corredor
florido junto ao mangue, com plantas de
fácil manutenção, para melhorar o aspec-
to da área", explicou a presidente da I un-
ilação, Tilia Abdulmacih. Ela disse que a
Prefeitura está refazendo os projetos de
praças c parques da cidade c desenvolven-
do uma campanha dc esclarecimento, pa-
ra que a população ajude a preservar as
áreas de lazer do Rio.

A parte gramada que cerca o primei-
ro respiradouro do metrô (próximo á
Central do Brasil) scra mantida, mas
nela também serão plantadas mudas de

emilia. que dá flores azuis. O mesmo será
feito junto ao monumento a Zumbi, que
foi lavado no sábado com escovas dc aço e
jatos de água quente. No segundo respira-
douro, ao lado do chafariz, serão planta-
das quaresmas cor-de-rosa. O projeto dc
tratamento paisagístico nos 2t>0 metros de
canteiros da Praça Onze está em fase de
licitação. ZéHà Abdulmacih acredita que
todo o projeto será realizado em quatro
meses. No final desse prazo, as mudanças
na paisagem da área já poderão ser nota-
das mas as flores só chegarão no final do
próximo verão, porque as mudas precisam
atingir o crescimento ideal para florir.

Mais nova para Copacabana
SL Moacir — 2.'S.'89

¦ No dia Io de outubro de 1900, o
JORNAL DO BRASIL publicou a
seguinte queixa: 

"Os moradores do
Morro do Faria, acima do n. 40, quei-
xam-sc de soffrer falta dágua, ha mais
de quinze dias, e pedem-nos que recla-
memos providencias. Ahi fica a recla-
mação. Será attendida ? Duvidamos. A
diretoria de obras publicas não se oe-
cupa com essas ninharias."

A Comlurh. a Fcema e a Cerj resolveram intcn-
sificar o trabalho dc troca dc ama da Praia dc
Copacabana (Zona Sul) A decisão foi tomada
após reunião de técnicos, que consideram bom
o resultado do trabalho realizado em duas etapas
Hoje, será feita a troca em mais um local c a
operação será repetida uma ou duas vc/cs por
semana, dependendo do movimento da maré A
previsão c que até o Natal tenha sido trocada a
areia do trwho-piloto. de 100 metros, entre as ruas
figueiredo Magalhães c Santa Clara, o mais cnti-
co, por ter a areia mais escurecida.

O projeto prevê troca de areia cm dois quilóme-
tros da praia, da Rua Rodolfo Dantas á Xavier da
Silveira. A Comlurb havia proposto inicialmente
trocar a areia de Copacabana pela do Canal do Rio
Morto, próximo ao Rareio dos Bandeirantes, mas
a Feema discordou, por temer o impacto am-
biental decorrente da diferença de qualidade entre
os grãos dos dois lugares A Ucrj se uniu à Feema e
á Comlurb c o projeto foi reclaborado. Dcci-
diu-sc. então, trocar a areia dc perto do calçadão
por areia da beira-mar.

A operação c simples. Um trator remove a areia
em um trecho de 10 metros dc largura por 40
metros de comprimento, até 50 centímetros dc

profundidade, totalizando cerca dc 200 metros cú-
bicos. Em seguida, duas pás mecânicas espalham a
areia da beira-mar, retirada em igual quantidade. A
areia de perto dc calçada é então jogada perto do
mar. O trabalho é acompanhado dc medições de
coliformcs fecais cm amostras dc e dc exames dc

parasitas, bactérias e fungos em amostras dc areia.

De acordo com o diretor de Operações Espe-
ciais da Comlurb, Antônio Maia, o objetivo do
trabalho é, principalmente, cmbelc/ar a praia. As
ondas limpam naturalmente a praia, mas nos tre-
chos mais altos, aos quais não chega a água do
mar, a areia vai escurecendo. A areia dc perto do
calçadão não é trocada desde 1964.

Já foram feitas duas trocas - nos dias 12 e 24
de outubro —, á noite, durante a maré baixa. O
trabalho colmeça no final da tarde c é conclui-
do por volta dc meia-noite, para que as ondas,
durante a madrugada, acomodem a areia colocada
na beira-mar. A segunda troca foi precedida dc
revolvimento da areia suja por uma máquina
italiana da Comlurb, conhecida como 7flruf, que
promove uma acração e mata organismos patogè-
nicos. O resultado foi bom: os índices de colifor-
mes fecais das amostras de água recolhidas na
manhã seguinte foram 80% inferiores.
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A operação dc limpeza c dcf-ontaminaçãojú foi concluída. Agora começara a construção do calçadão

Praia de Ramos ganhará área de lazer
. ..u-ir- ftitíoKrv! rrtiii n»ílí»<; t» in*;l:il:u

A transformação da Praia de Ramos, a
mais poluida do Rio, cm novo parque de lazer
é outro projeto que começa a sair do papel esta
semana. O' presidente da Comlurb, Ivan La-
grotta, sugeriu o plantio de palmeiras nas
areias recém-tratadas e os arquitetos da Fun-
daçào Parques c Jardins decidiram enriquecer
a idéia. Fm quatro meses, os freqüentadores de
Ramos poderão substituir o mergulho nas
águas poluídas por atividades de lazer num
calçadão de 16.000 nr. com mesas, bancos,
aparelhos de ginástica e cinco quadras de es-
porte. . ....

A interdição da Praia de Ramos, decidida
há alguns meses pela Feema c a Secretaria
Estadual dc Meio Ambiente, provocou reação

dos banhistas, que nào concordaram em abrir
mão de uma das poucas arcas de lazer dos
bairros próximos à Avenida Brasil. A Comlurp
realizou cm outubro a limpeza e descontam)-
nação das areias de Ramos, que estão prontas
para as obras do parque, a cargo da Empresa
Brasileira de Terraplenagein e Escavações,
vencedora da licitação. Todo o projeto custara
198 mil BTNs (NC/S 1,4 milhão). .

O calçadão em placas de concreto scra la-
deado por 228 palmeiras c outras arvores de-
corativas. Terá 22 bancos, 11 conjuntos dc
mesa com assentos dc concreto e sete rampas
para facilitar o acesso de idosos c deficientes
físicos. Junto ao calçadão, serão demarcadas
na areia três quadras de vôlei c duas dc

futebol, com redes, e instalados sete aparelhos
de ginástica."A criação dessa grande área dc lazer em
Ramos é de importância vital para a popula-
çâo da Zona Norte, principalmente a que mora
nas áreas carentes ao longo da Avenida Brasil.
Podendo praticar esportes, descansar no calça-
dão ou fazer piqueniques. as pessoas terão
opções para evitar o mergulho no mar poluído,
grande risco para a saúde", diz a presidente da
Fundação Parques e Jardins. Zélia Abdulrria-
cih, Fia pedirá á Comissão Municipal de
Energia um projeto de iluminação para que a
praia c o parque possam ser também freqüen-
tados à noite.
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Texnpo Serviço
A Diretoria dc Hidrografia c Na-
vegação do Ministério dá Man-
nha preu* p.ir.i hoje tempo bom
Ventos Este Nordeste, fracos a
moderados, Visibilidade de mo-
derada a boa. remperatura está-
sei. A temperatura de ontem va-
nou entre l'>"e 2.V'.
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leitura do Satélite. No Sul do pais existe um
sistema frontal frio em formação, causando ncbulo-
sidade. Nas demais regiões, o aquecimento diurno
ocasiona nebulosidade, acompanhada dc pancadas
de chuva apenas cm algumas arca do Ccntro-Ocsie e
Norte.
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Comissão de Defesa do Con.su-
mldor (Câmara Municipal do Rio de Ja-
nciro): Praça Floriano, s/n*, sala 201,
Cinelãndia. Tel.: 292-4141, ramais 365 e
364, e 262-7638 (direto), horário de 10 as
I6h

Secretaria Municipal de Saúde (Dc-
partamenio (ieral de 1 iscali/ação Sa-
nitanal Rua Afonso Cavalcanti, 455. 6"
andar. Cidade Nosa. Tel. 273-6117, ra-
mal 2280. e 2Y3-45°.S (direto). 24 ho-
ras

Sunab Av Kranklin Rooscsclt, 39. 2*
andar. Centro Tel.: |9Re262-OI9H

!<£>; Telefones úteia
S&7A polh ia: 190. Defesa Civil: 199.
Atua e esgoto: 195, Corpo de Bombeiros:
W.dàv. 197; Lutforça: 196
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Flamengo Farmácia Hamcn-
go, Praia do Flamengo. 224 Tel 285-
IM&lite Ih).

Leblon Farmácia Piauí, Av Ataulfo
dc Paiva. I 283. Tel. 274-''322 (dia e
noite)

Copacabana r armácia Piauí. Rua Ba-
raia Ribeiro. 64*s Tel. 255-7445 (dia c
noite)

Barra da Tnuca Farmácia Piaui. Es-
trada da Barra. I 636, loja E, bloco E,
Art Centcr Tel 399-8322 (dia e noite)

Cascadura Farmácia Ma». Rua Si-
domo Pai*. 19 Tel 269-6448 (dia e
noite)

Realengo Farmácia Capitólio. Rua
Marechal Soares Andréa. 282 Tel 331-
6900 (dia enoiic)

Bonsucesso Farmácia Vitona. Praça
da» Naçôe». 160 Tel 260-6346 iate
2lh)

stctrr Farmácia Macken/ie. Rua
L>a* da Cru/. 616 Tel 594-f.9V) (dia e
noite)

Jjcarfpjgua rarrrucu Carollo, E*-
irada de Jacarepígoa. 7 912 Tel 392-
lua» (ate lh)

Ti/uca Casa Granado. Rua Conde dc
Bonfim. 300-a. Tel 228-2880 e 228-
J22J Idiac nonci

I'" Emergências:
íe j\ Prontos-socorros cardíacos —
Botafogo: Pró-Cardiaco, Rua Dona Ma-
riana, 219. Tel.: 286-4242 e 246-6060;
Tijuco: Pronlocor, Rua Sào Francisco
Xavier, 26. Tel.: 264-1712.

Urgências clinicas — Botafogo Clinica
Bambina, Rua Bumbina, 56. lei.: 286-
0662.

Urgências pcdiátncas Botafogo
Urpe. Av. Pasteur. 72 Tel: 295-1195),
Ipanema: Urgil, Rua Barão da Torre.
538. Tel.: 287-6399.

Urgências ortopedicas — Leblon. Co-
trauma. Av. Alaulfo de Paiva. 355. 2"
andar Tel. 294-8080.

Oiornnolanngolor.ia — Copacabana
Cota. Rua Tonelcro. 152 Tel 236-0333

Ofialmologia — Ipanema Clinica dc
Olhos Ipanema. Rua Visconde de Pi-
raja. 414. sala 511 Tel 247-0892

Psiquiatria — Botafogo Scrsiço de
Urgência Psiquiátrica do Rio dc Janeiro.
Rua Paulino Fernandes. 7>i Jcl <4;.
0844

Prontos-socorros dentários — Copa-
cafona Clinica Dr Barroso. Rua Santa
Clara. 115. sala 408 Tel 235-7469;
Ti/ut a Centro Especializado dc Odont.v
logia. Rua Conde dc Bonfim rv4 Tel
288-4797

Reboque
•VJr) Cristóvão ^tii-vocorro

Botelho. Rua Sa Freire. 127 Tel 580-
9079. Rio Comprido Aulo-socorro Gafa-
nhoto. Rua Ansndcs Lobo. IV> Tel
273-5495

H

rsrChaveiro
Va: lusKi Trancauto Central

de Alendimcnio. \s Vicenic dc Carva-
Iho. 270. loja B Tel 391-0770.391-1360.
288-2099 e 26K-5827. Caiei.- Chaveiro
Impcrio. Rua Corrêa Dutra ?f> "fc|

24M86Ò, >5-8444 e 285-744 v

'Segurança

/ Mtfacia Eipectal de liendi-
menus j stuihcr \s Prcs Vargas. I 248.
3' andar. Centro Tel: 223-1 }'*"•. ramais
194. 195 e 137 c 2'3-000*1 (direto)

Cláudio Paiva
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HOHIZONTAIS — 1 — contundir, *l«9ord«*.ir. mítlurir, pàt tm
dosordorr., 10 — 1 <x*i mvlâlicat • rvdondit. *m qu« con^rgam
as vsreisi doi guarda-chuvas. 1t — quadrai.m, no aittema
anglo-norta-americano, 12 — arvora IrOrwUI da Aaia ori«nial •
das Filipinas, cuja casca contém atcal6<d«s m*»dictnais (pi).
casca dosta Arvora, usada na medicina popular da Índia, comu
tônico b vormltugo (pi ). U — dosignaçflo comum a algumas
ospecies do aranhas solitárias qua náo tacam laia (pi), U —
navios, em Qarai da baixas tonalagans. qu-> faliam o parcurso on-
tro o N e o S do Pais. 15 — conjunto de Indivíduos originários de
outros por multiplicação assexual (divlaêo. enieme. apomiiia,
etc ). conjunto da progénie. produzida asseiualmenie. de um
indivíduo, quer naturalmente (como os produtos de tisalo repeti-
d« d» um protoioârlo). qutr v«g«l«tiv«m«nl« (como nt propaga-
Câo de determinada planta por gemacâo ou mudas através de
multas gerações); 16 — transições entre os elementos terra e
água. a inversamente, símbolos da curloeldade, dos argumentos
artltlciosos. 17 — rameiras de Idedes maduras e desprezíveis,
bolas de futebol, peças do vestuário de couro de que usam os
»Drlan»|ti» (gib»o, gu»rda-p«llo • p«rneiir«a). 18 — pr«liao gr»go
que s<gnitlca aurore, alvorecer usado em Arqueologia. Qeologia
o Paleontologia para designar a pane mais antiga de um período,
a ligação ou rotação com um período de tempo anterior ou aqui-
lo que se caracteriza pelo começo de alguma colse, 19 —

cultivara plantas, come-çeram a ter, 20 — impulso para cima. 21
— avanço das ondea do mar. pela praia, salda, licença P>rq
exportar ou oara tirar de um lugar, 23 — animal trematôdeo,

cestòideo especialmente os temcdeoe. cujo corpo em torma de
r.ta á dividido em anais ou progioles. com cabeça ou escòiei
provido de ventosea ou ganchos, paraaitoa tnteiimais dos verte-
brados, com ciclo evolutivo através de um ou mais hospedeiros
intermediários (pi). 26 — traço retilir-eo. a (erro quente, com o
qual se aeamala o gado vecum, e que indica, por ocasião do
inventário, que o animal já foi contado, conttemarca que se põe
num animal quando ela pawa a outro possuidor, ;' — sucesso,
ocorráncie. 29 — perfumada como a ro»e. 30 — nas mitologias o
cosmogontas pré-tilosôdcas. vano obscuro e ilimitado que pre-
cede e propicia a geraçáo do mundo, abismo
VURT1CAIS — 1 — encaminhar ou navegar direito ou direto (a
algum lugar), tomar boa direção, 2 — peça de madeira, ou
metálica, constituída de uma ou duas faces ovats ou elipticas.
atravessadas por um eixo, ás vezes provida da roídana e de uma
alça de ferro, e que serve para levantar pesos e mequinlsmoe.
mover cenários etc : poleame que constato numa caUa da ma-
deira ou de melai dentro da qusl trebalha uma roídana, 3 —

quaisquer cordas que. em navios, náo têm nomes especiais,
talhes, colocadas nas extremidades doe guaidms. 4 — gênero de
lormtgas das regtO-as tropicais do Novo Mundo, muito daninhis
áa culturas, ao qual pertence a ssuvn (pi ). 5— pouco elevado do
nível do solo. rasteiro. 6 — unidade do sistoma duodoo-
mal. 7 — derramamento de sangue para fora dos vasos que
devem conte-lo; fl — áctdo orgânico em que parte do hi-
drogánio nlo ácido foi eubstilulda por um ou mais radicais
amlmados, qualquer áctdo assim constituído que se obtém pela

hidrOlit» a» mi prolalna 9 — p«s»oa» d» mau carâlar. paaaca»
d» pouca» conllançaa, 13 — tubicla relngaranto, t*,M com arroj
ralado cozido açucer e sumo de limão, preparada lambem com
lut>» • anconlradica am Pernambuco a am Sêo Paulo a muno

parecida com o mocororO. no Mnrinh»o (pi I 15 — pequeno
lugar de agasalho que nos navios se dá a cada marinheiro

boliche doa maiinhmioa. I' — plania acaul a ler'oetre. da lamllia

das bromeliacoa». da pouca» !oir>a». Ilom» vanegada». ananê»

silvestre 19 — gradaçáo da um caiftier genético, ao lon-

go de uma vanaçto de ambianle M — da idade, de e.ntèncio.
?? — oportunidade. en»e,o« J4 — brado com que o» caçadores

açulam oa cie» e o» vaqueiro» langom o gado. 25 — lulha.

macula. 2» — (abrev 1 cenilmeiro cúbico CoiaUoroçao do Dr
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dama
VERTICAIS — anacaradoa, rqdiclvoro, oro. ma«a. alternai
linncas. ida. zara fia fona. atí. ralo, gof<n, oca. maçaf. orada, u'a,
id
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Horóscopo
Aries
Ji de marco a 20 do ab'H
A partir do rntjio d<a o ariano podo'4
•n-nlif uma renovação interior que O im-
puisiorwà a novo» caminho?, abrindo a
expetiCrtciaa •  • ..i ¦. <• «'elivas que
tragam enriquecimento e evolução
Temperamento aventureiro
TOURO
? t de abril a 20 de maio
A* coisa» vâo se acalmar a partir da
pariu da tardo e voe© sentira quo as
perturbações e as insalisfaçôos acabam
cedendo a um maior estimulo do lazer
alianças com pessoas e assuntos que
(ieicortinftm novo* honzonlos Sonsua-

GÊMEOS
?l de maio a 20 de tunno
Os assuntos pro'ss,onais e cotidianos
estão prendendo a sua atenção sendo
uma bo* 'ase para cuidar melhor da
saudo da sua eficiência prática e men-
Ul Voe* será mais engido protissional-
mente mas será capai de cobrar iam-
hom
CÂNCER
?i de |unho a 2* do julho
O pior que podo acontocer agora, cance-
nano. è você se acomodar e ceder aos
oicossos o A falta do discernimento £
tempo do você aprender liçôajs valiosas
acerca do si mesmo que poderão indicar
a conquista do novos espaços
LEÃO
22 de julho a 22 do agoslo
O leonino estará interessado cm lazer
negócios ligado a imóveis ou referente i
sua casa, pois osla precisando se sentir
mais seguro, bem aceito pela família o
protegido das ameaças e«ternas Eleve
o nível nas discussões familiares
VIRGEM
23 do agosto a 22 de setembro
Ainda 0 oportuno vocô oatimular o em-
prego correto o profundo da sua mente o
você nâo deixará oscapar chancos para
colocar o dedo na ferida de alguém ou
mesmo se interessar por so comunicar
do maneira socrela o estratégica Ner-
vosismo
LIBRA
23 do setembro a 22 de outubro
O libnano esta com muito sonso do hu-
mor. querendo ampliar sous laços de
comunicação com o meio ambiente e se
expressando de maneira intuitiva, artis-
tica e emocional Economizo as palavras
o evito excessos ou divagaçôes Inspira-
çao
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 do novembro
O quo você esta tramando desta vez,
escorpiano? Use o abuso do seu poten-
ciai do desvondar segredos e convoncer
as pessoas dos seus argumentos Soia
sagaz, sodulor e direcione positivamen-
te sous estudos do aperfeiçoamento
SAGITÁRIO
22 do novembro a 21 de dezombro
Chegou a sua vez do receber a visita
inspirada e locunda da lua, ressaltando
suas emoções o sua porsonalidado
tranca, generosa e idealista. O dia í>
seu so vocô conseguir integrar a razão
com a emoção Disposição para o
amor
CAPRICÓRNIO
22 du dezombro a 20 do janeiro
No meio do dia o capricorniano terá um
encontro marcado com o mundo dos
sonhos, da espiritualidade e das diva-
gaçôes abstratas Nilo tenha medo de
se ausentar um pouco das tensões coti-
dianas para sonhar Ê sò evitar tugas da
realidade,
AQUÁRIO
21 do janeiro u 19 do loveroíro
ê tompo de reafirmar a sua principal
mela profissional o aparecer mais no
mundo O quo vocô tiver plantado pode-
rá dar frutos agora mas por outro lado ô
preciso ostar alorta para rever atitudes
velhas que impedem seu crescimento. ;
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
No lim da noite vocô poderá ter saques
iluminados em relação a assuntos quo
oslavnm pesando na sua cabeça e tra-
zondo irritação ou modo. t um momen-
to de grande percepção mental trazen-
do contatos estimulantes e novas
idéias. Generosidade.

CARLOS MAGNO
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Notícia de
demissão faz
Hilário rir

O secretário estadual dc Fazenda,
Jorge Hilário Gouveia Vieira, nào quis1 revelar se pedirá demissão da pasta que' ocupa pela segunda vez no governo
Moreira Franco, Embora admitindo' "cansaço" 

por tratar-se de um cargo
desgastante, Jorge Hilário disse mie, jun-
to com Moreira, riu muito da noti-
cia durante o despacho de mais de uma
hora no Palácio Guanabara.

Há seis meses, pouco antes da saida
do governo do ex-secrelário de Plane-
jamento Vietório Cabral, Jorge Hilá-
rio confidenciou a amigos que deixaria

. a Secretaria para dedicar-se á iniciati-
va privada. Porém, encorajado por Ca-
bral — ainda secretário — decidiu fi-
car, negociando com o governador sua
permanência, considerada fundamental
como ponte com Brasília, onde tem mui-
to trânsito no Ministério da Fazenda.

O nome comentado nos bastidores
da área econômica do listado para subs-
tituir Jorge Hilário também nâo c novi-
dade: Herbcrt Pímentel, economista c
um dos principais assessores do secreta-

• rio. Ele está cotado para ver o titular da
pasta desde a saida, cm janeiro, do eco-
nomista Antônio Cláudio Sochacwevis-
ki, que foi secretario de Planejamento c
de Fazenda. Apesar de competente e
amigo do governador, muitos assessores
afirmam que Pímentel não terá o mesmo
peso político dc Jorge Hilário.

Reforma vai
recuperar o
Guanabara

O arquiteto Cláudio Couto, da Emop
(Empresa dc Obras Publicas), respon-
sãvel pela reforma do Palácio Guana-
bara, sustenta que o projcio pretende"restabelecer a dignidade arquitctõni-
ca do prédio, deformada por modifica-
ções anteriores. O que se pretende c a
¦recuperação c o reaprovettamcnto de
espaços internos, sem interferência cm
traços externos"

O governador Moreira Franco tam-' bem contestou que as obras dc reforma
do Palácio Guanabara estejam desça-
racterizando a arquitetura, desfigurando
o prédio. Para ele. di/er isso e um dcsrcv
peito a dona Zoc Chagas Freitas, quecoordena os trabalhos dc recuperação.

Cláudio Couto disse que nào se pre-tende, com as obras realizadas agora, a
volta pura e simples do prédio ao queera originalmente, o que sena impôs-
sivcl, porque o Palácio passou por pro-
fundas alterações, cm sucessivas refor-
mas. Ele citou, por exemplo, a
dcscaractcri/açâo do atual salão ver-
de, originalmente constituído por dois
quartos contíguos, que o presidente Ge-
túlio Vargas mandou unir.

Para o arquiteto, "a necessidade de
ganhar espaços para a parte admmis-
trativa determinou a construção dc um
mczanino de 140 metros quadrados, nu-
ma ala que nâo é original nem cvt.i
localizada cm parte nobre". Ele rcs-
saltou que cslào sendo restauradas as
salas principais cm seus tamanhos on-
ginais,"dando-lhcs caracienviicas de dis-
creta elegância e sobnedade, mas dotan-
do-as dc conforto para os usuários".

ICMS — O governador Moreira
¦Franco sancionou ontem o projeto dc lei
aprovado sexta-feira na Assembléia Lc-
gíslativa que reduz o pra/o dc recolhi-
mento do ICMS i Imposto sobre Circula-
çáo dc Mercadoria c Serviços). Dc
acordo com a nov a lei, os comerciantes c
empresários, que tinham 30 dias para
recolher os impostos, tcrào agora pra/o
de dc/ dias. Em caso de atraso, o valor a
ser recolhido scra reajustado pela BTN
diariamente.
Mortos — Três pessoas morreram e
Ires ficaram feridas cm tiroteio ontem
à tarde na Vila dos Pinheiros, na Ave-
nida Brasil, cm Bonsucesso (/ona da
Leopoldina) O tiroteio ocorreu quan-do traficantes do Morro do Tihaú inva-
diram a vila para tentar ocupar os pon-tos de venda de tóxicos nela mstalados.
Dos três mortos, foram identificados
Adriano Brandão e Roberto Carlos da
Silva.
Extermínio — Cinco homens dc
um grupo de extermínio que age na re-
çião de Jacarepagua invadiram ontem a
favela do Rio das Pedras para matar os
integrantes de um bando rival. No li-
roteio entre os grupos de extermínio,
morreram três homens nào identifica-
dos até o inicio da noite de ontem.

Fotos do Paulo Nicololla
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Hha tem 181 de peixes mortos
Fccniu cxnmiiiii se
ciiusii foi vento ou
pesca predatória

A Comlurb recolheu, ontem dc ma-
nhà. 18 toneladas dc peixes mortos
praleados c com 10 cm de compnmcn-
to, identificados por pescadores como
sardinhas do tipo boca-torta - nas
praias do Galeão. São Bento e Jardim
Guanabara, na Ilha do Governador No
domingo, quando começou o trabalho
dos garis, a Fccma (Eundaçío Esta-
dual dc Engenharia do Meio Ambtcn-
te) mandou técnicos coletarem alguns
peixes para descobrir a causa da mor-
tandade. O resultado do exame deve
sair após o fenado dc Finados (quinta-
feira)

Um técnico do Serviço dc Poluição
Acidental da fundação, Antônio Carlos
Gusmão, levanta a possibilidade de que a
mortandade tenha sido provocada pelos
ventos da tarde de sexta-feira ou. "mais

provável", que pescadores que traba-
lham com Irainciras peno da ilha tenham
jogado fora os peixes pequenos pegos cm
tarrafa de malha estreita Esta hipótese c
"ponto 

pacifico*' para Zeir Pires. 50
anos, morador da ilha que foi mergulha-
dor da Petrobrás c trabalhou 35 anos no
mar; "Por 

que a Sudcpe (Supcrtntcndcn-
cia para o Desenvolvimento da Pesca)
náo i_ em ctma desses pescadores*'''

O encarregado da operação da Com-
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lufb. Antônio Carlos Pneira. também aqui mesmo na bata c descarregam o lantes. Eduardo dc Araújo, 35 anos, mo-
atribui a "irreiponuNiidadc" dos pesca- pave miúdo r\~>rquc nâo lhes interessa". ,3j0f <** llha.do fundão- sugeriu "Por

dores a mortandade do, r-,xes reciMh,- disse Vendo os garis recolher a, ccm.iv S_Tt5_f
dos ontem por 45 garu 

"Eles 
pescam de paxe e lixo para os caminhôes-bascu- jogar lorar'

população pivbrc. em vez dc

Estacionamento fica mais barato
Preço de vagas
nu Zona Sul cai
para NCzS 4,00

A Itaipark decidiu reduzir dc NC/S 7
para NCzS 4, sem alteração ate o inicio
dc dezembro, o preço ümeo cobrado
nos estacionamentos públicos que ex-
piora na Zona Sul desde o dia 15 de
outubro, com arcas para duas, quatro
ou 12 horas dc uso O presidente da
empresa, Richardson Valle, informou
que o preço mensal do estacionamento
para moradores da Avenida Atlântica
que nâo lém garagem nos prédios será
dc NC/S 150 Nos estacionamentos da
Cirpark. no Ccniro c Zona Norte, o
preço único de NCzS 7 se mantém, mas
nào será reajustado cm novembro.

A Itaipark começou cobrando NCzS
7 (o equivalente a 2 BTNs). uma media
cnlre os preços estipulados na concor-
rencia pública: NCzS 4 nas áreas para
duas horas dc estacionamento, NCzS 8

nas iic quatro horav c NCzS 14 nas dc 12
horas Na sexta-feira, porém, o secre-
tario municipal de Transportes. Alva-
ro Santos, exigiu que fossem cobrados
os valores estabelecido, na concotrén-
cia "Não aceitei a proposta do secre-
tario dc voltar aos ires prrços antigos
c decidi então cobrar o menor, que e
NCzS 4", explicou Richardson Vallè

Das 3.023 sagas da concessão a Itai-
park. só as I 800 na Praia de Copacaha-
na ainda nào são exploradas, mas Ri-
chardson Valle prevê o inicio da
operação cm 20 dc novembro, quando
serão concluídas a pintura dc faixas, a
instalação de placas c a confecção de
carnes para os moradores da Avenida
Atlântica. Locadoras de automóveis e
restaurantes a beira-mar terão também
direito a comprar os carnes mensais, eu-
jos liquetes serão usados pelos mano-
brciros para comodidade dos fregueses
Esses liquetes poderão ainda ser utiliza-
dos nos estacionamentos das praias dc
Ipanema c Lcblon

Privatização é criticada
O vereador Alfredo Sirkis (PVj disse

ontem que a administração das áreas
de estacionamento da cidade por cm-
presas privadas contraria tanto os in-
terfvses da ciasse media quanto os dos
que vivem dc biscates. Segundo ele. "um

e explorado, pagando caro pelo curto
período dc duas horas, e os trabalhado
res que sobreviviam com essj atividade
foram banidos para dar lugar a eatinhin
da Zona Sul"

Segundo Sirkis. "nem o guardador
mais truculento das imediações do Ca-
necào teria cara para pedir tanto pela
guarda dc um veiculo, c sem dar todas
as garantias." Ele lembrou que. no pró-
pno bilhete entregue ao motorista, "vem

escrito que a firma nào se rcsnonvibili/a
por roubos de acessórios, principal preo-
cupaçào do proprietário ao guardar seu
carro".

O vereador dis* lambem que. quan-
do a prefeitura instituiu a concorrèn-
aa pai a a exploração do serviço, um
dos itens estabelecia que as empresas
"deveriam oferecer segurança contra
roubos" Ele contou que os guardado-
rcs do Posto 9 (Ipanema. Zona Sul)
reclamam que foram expulsos da pista
dc perto da praia c policiais militares
lhes fizeram ameaças, recomendando
"que nào tentassem retomar as áreas
onde atuavam ha mais de 10 anos". No
seu entender, a medida "só beneficiou
a prefeitura e a Itaipava. que está ex-
piorando o espaço público, em bairros
onde muitos edifícios nào têm gara-
gem e. portanto, submetendo os mora-
dores a uma despesa a mais". O verea-
dor disse que vai pedir à Procuradoria
Geral do Município informações "so-
bre a lisura" da decisão.

Regina retira
da Câmara o
seu gabinete

A vereadora Regina Gordilho mu-
dou-se para o escritório dc advocacia
de uma sobrinha, porque náo deseja
trabalhar, por enquanto, ao lado dos 2lJ
vereadores que a destituíram do cargo
de presidente da (amara Municipal e
porque não consegue "andar em sala
de 20 metros quadrados", junto com
seis assessores e uma secretária. O es-
critério, dc Mana Teresa Loreto Fer-
nandes, fica na Avenida 13 de Maio, 33,
ao lado da Câmara.

A decisão foi tomada quando, ao
chegar a seu gabinete — usado apenas
por quatro assessores, durante o perio-
do em que ocupou a presidência —.
constatou que, após o recebimento das
caixas com seus objetos, retirados das
três salas a que tinha direito como presi-
dente, nào lhe sobrou espaço "sequer
para entrar". Instalada no escritório da
sobrinha, onde tem área bem maior, uma
minicozinha. um banheiro e duas linhas
telefônicas diretas. Regina Gordilho diz
que nào acredita no trabalho desenvolvi-
do "lá dentro".

Imaginando que sua mudança, ainda
que provisória, possa ser interpretada
como radicalismo, ela explica: "Não te-
nho clima para trabalhar, por exem-
pio, ao lado da Ruça (Licia Mana Ma-
ciei Canine. do PCB), que o tempo todo
nào me respeitou em plenário nem co-
mo mãe, nem como mulher e muito
menos como presidente". A alusão a
Ruça. especificamente, se deve ao fato
dc ambas estarem indicadas para a mes-
ma comissão sistemática da Lei Orgãni-
ca

As duas pertencem ã Comissão do
Bcm-Estar Social e Direitos do Cida-
dão. presidida pelo vereador Sami Jor-
ge (PDT), integrada também por Vai-
dir Abràao (PT Bi c que tem Ruça como
relatora. Regina Gordilho espera que
amanhã os três desembargadores, que
julgarão seu pedido dc reintegração, re-
cebam cópias do mandado dc segurança
que impetrou na 5* Câmara Cível com o
mesmo objetivo. Caso isso aconteça, ela
acha que poderá ler a resposta até terça-
feira da próxima semana, do contrário,
siu intenção c continuar atuando como
vereadora, mas "com uma contnbuiçào
de caráter mais comunitário c social, co-
mo colaboração a creches nas comunida-
des carentes, por exemplo. Prefiro es-
tar na rua"— comentou Regina

UFF dá lista
de aprovados
para provas

Arquitetura e o
primeiro curso do ves-
tibular da l 'niversida-
dc federal Flumincn-
se (UF.r* i a ter a
relação candidato va-
ga definida São 462
candidatos para 60
vaps, o que da uma
relação de 7,7 candidatos por vaga O
cálculo pode ser leito a partir dos resul-
tados do (este dc habilidade especifica;
cm que 403 dos 6X1 candidatos insentos
foram aprovados e considerados aptos a
fa/er as provas marcadas nos dias 7. *>,
28 c ,30 de janeiro de 1^1 Alem dos
aprovados no teste realizado no dia 18.
poderão fazer a> provas para arquitetura
os 5s> candidatos que ano passado passa-ram no teste c foram reprovados no ves-
tibular

A lista dos aprovados estará afixada
a partir de hoje cm três locais de Niterói
(Grande Rio) na reitoria da UFF, Rua
Miguel dc Frias, 9. Icarai. na Escola dc
Arquitetura e Urbanismo, Rua Passos da
Pátria. 156. São Domingos; e na Comis-
são Permanente dc Vestibular, morro do
Valonguinho, s/n". Centro. Entre os dias
3 e 10 de novembro, a UFF enviará pelo
correio os cartões com a confirmação de.
inscrição para todos os candidatos ao
vestibular de 90. Quem nâo receber o
cartão deverá procurar a Comissão Per-
manente de Vestibular, na reitoria ou no
Valonguinho. nos dias 13, 14 e 16 de
novembro. Sem o cartão, ninguém pode-ra fa/er as provas ¦

A Fundação Cesgranrio, que este ano
está organizando o vestibular da Pontifi-
cia Universidade Católica (PUC), come-
çou ontem a entregar os cartões de con-
firmaçüo de inscrição. As provas estão
marcadas para os dias 26 de novembro, 2
e 3 dc dezembro. Os candidatos devem
retirar 0 cartão até amanhã, nos mesmos
postos em que fizeram a inscrição.

VESTIBULAR

90

JB

Ir ao Teatro
ficou mais
barato.
Cartão do Leitor

CAIXA

L/Vós wesláos 110 -ViO

AVISO
TOMADA DE PREÇOS N° 051/89

OBJETO: Contratação de obras de reforma
com ampliação das instalações da agência Pa-
rada de Lucas/RJ
Entrega de documentação p/habilitação preli-
minar:
10 de novembro de 1 989
Abertura de propostas: 07 de de/embro de
1989 às 14 00 horas
Preço Edital NC?S 200.00
Edital e Informações: Av Rio Branco. n° 174
— 16° andar—Centro - Rio de Janeiro
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Superintendência Regional
do Rio de Janeiro/CPL-RJ

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
VAUC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

AVISO DC REVOGAÇÃO
A Diretoria da VALEC, do acordo com o An. 39 do Decra-
to-Lei n« Z300/86, decidiu REVOGAR a Licitação convocada
polo Edital de Concorrência n» 37/88.

Rio de Janeiro, 27 de outubro do 1989

 Comissão de Ucitaçõos

DATAMEC S.A. Sistemas o Piocessamonto de Dados
Sododado Aberta

CGC/MF N« 33.387.382/Q0O1-07
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE COLETA DE PROPOSTAS N? 0191/89
1. OBJETO: A DATAMEC S.A. Sistemas o Processamento
do Dados, na forma do seu Regulamonto publicado no
D.O.U., do 07.01.88, com baso no Dec-Loi N? 2.300, do
21.11.86 o suas alterações, receberá proposta para lornoci-
mento do CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO.
2. HABILITAÇÃO: Soráo recebidas propostos do firmas ins-
critas no Cadastro de Fornecedores da DATAMEC S.A./Ma-
triz quo apresentarem a documentação exigida no Edital.
1 RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
A Comissáo Permanonto de Licitação - CPL, receberá na
Rua Estrela, N? 67 - Rio de Janeiro-RJ, ató às 15:00 horas
do dia 08/11/89, a DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS, em
envelopes lacrados o em separado.
4. ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia
08/11/89 às 15:30 horas, apenas dos previamente cadastra-
dos o habilitados.
5. EDITAL E INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidos com a
CPL, no local do item 3, de 08:30/15:00 horas a partir da
publicação deste.

Rio de Janeiro, 23 de Outubro do 1989
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Publicado no D.O.U. em 23/10/89.

C L

\l BANCO CENTRAL DO BRASIL

TOMADA DE PREÇOS

DERJA N' 89 20 ABERTURA 16 11 89

OBJETO: Fornecimento de pecas e materiais refratáros r ara
central de mcmeraçào de papel
EDITAL: No Edificio-SedodoBancoCentral naAv Presidente
Vargas. 730 Subsolo Centra Rio de Janeiro iRJ> das 10 00
as 16 30h
Publicado no DOU do dia 31 10 89

INAMPS ; Inslitulo Nacional de AssislOno» Medica da Previdência Social

CONCORRÊNCIA
PÚBLICA __° 03/89

A Comissão de Licuaçâo do Hospital Maiornidnrle Praça XV. comunico
aos inleressodos quo no dia 27 II 89. os 10 00 horas, rocebara. apreciara d
lulgará os documonlos reloronles a Concorrência Pública acima, para oServiço de Lavagem o Passarjom de Roupas Maiores esclarecimenios
poderio ser obtidos no Praça XV de Novembro, n" 4, fundos. Seçáo deMaterial, 3" andar, no horário de 9 as 1 3 horas



4 o Cidade o terça-feira, 31/10/K9 JORNAL DO BRASIL

Marcelo Rogou
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Os carros ticaram sob os escombros do beirai do sobrado, mas a maior parte estava coberta por seguro

Dez carros ficam avariados
Beirai dc dois
sobrados desaba
na Me/7? dc Sá

O beirai do telhado dc dois sobrados
na Avenida Mcm dc Sá (Centro do
Rio), números 236 c 238. desabou ao
meio-dia c destruiu 10 carros, obrigan-
do a Defesa Civil a interditar os pré-
dios. Moradores assustaram-se quando,
após um estrondo, o beirai caiu na
rua. Parte do beirai, no sobrado 240.
ainda ameaça cair c deverá ser demoli-
do Os sobrados de números 236. 238,
240 e 242 são parte dc um mesmo prédio
original.

Bombeiros do quartel central (Praça
da República) levaram mais dc ires horas
para remover 20 toneladas dc entulho
sobre os carros, estacionados cm área do
Sindicato dos Guardadores Autônomos
los donos pagam NC/S 15 por semana
pela vauai I odos os carros tinham segu-
ro. menos o fusca ZQ—1388 (1974), da
firma Sssdcka. c o Mavcrick VE—-3084
(1976)

Mana do Rosário Jardim Eélix. 37
anos, moradora no apartamento 201.
do prédio 236, contou que estava cm
casa quando um homem subiu ao te-
Ihado, para fa/cr conserto. Logo. o re-
boco do leto começou a cair.

O engenheiro mecânico Erasmo Ha-
vio, 41 anos. divorciado, que tem pa-
rente*, — a màe. o tio c o filho de 7 anos
— no 2° andar do prédio 238, admitiu
que pedira 

"a um amigo" que trocasse
a calha.

As queixa» - Moradores do pre-
dio 238 acusam o tocador Manuel Scsta-
yo Gcrpc. o Manolo, de rcspnsavcl pela
situação do sobrado. O operador dc a-
nema ElivaWo Ccrquctra de I ima, dc
37 anos. atualmente o mais antigo mo-
rador do prédio - aluga um quarto há
7 anos —afirma: "Lie vinha só pegar o
dinheiro c ameaçar os moradores com
despejo".

Luis Gáudio dc Almeida Santos dc
23 anos, empregado do Bob's. era o
mais revoltado "A gente vive recla-
mando e esse tara não se preocupa, só
sabe cobrar o dinheiro da gente", re-

clamou, Luís Cláudio mora com a màe.
Neusa Santos, funcionária da Ccrj.
"Agora, não me sinto seguro aqui Prcfi-
ro morar no morro", concluiu.

Os carros A maioria dos donos
di»s 10 carros destruídos psHlerá ate so-
írer muita dor dc cabeça, mas não prejui-
/o. por causa do seguro total. Exceção á
regra são os proprietinos do Eusca 74,
vermelho. 70—1388. c do Mavcrick 76,
branco. VE- 3084 O Pasv.it, branco, dc
Curitiba (PR), placa AP—9021, estacio-
nado do outro lado da Avenida Mcm de
Sa, foi atingido pelo poste, que devi-
bou sob o impacto da queda do beirai c
teve a frente Unia amassada

A pior situação era a de Cícero Gon-
calo da Silva, moionsu do lapas. Mo-
rador ha 30 anos no prédio vi/tnho aos
sobrados, no numero 234. Cícero hasta
acabado de vender seu Mav*erkk, bran-
co, por NC/S 5 500, e ina cntrcga-lo
amanhã Sem seguro e sem carro para
apresentar ao comprador, disse que não
sabe o que fa/cr "Agora e que vai
ser difícil mesmo comprar outro", quei-
xou-sc.

Mulher se suicida no metrô
Mortes sob trem
no Rio já são
15 cm dez unos

Mana Latorrc Idine. dc 39 anos, se
suicidou ontem, ás 7h20. na estação
Estado do metrô (Zona Norte), jogan-
do-sc nos trilhos quando o trem se
aproximava da plataforma O piloto não
teve tempo de frear e a mulher foi
atropelada. O corpo de Mana ficou ir-
reconhecível, ü trafego no sentido Sacn/
Pcíia-Ccntral ficou interrompido durante
55 minutos.

Em menos de der anos, pelo menos
15 pessoas saltaram para a morte nos
trilhos do metro carioca Este número
— supenor ao dc qualquer outro metro
no mundo — levou psicólogos, técnicos
e assistentes sociais da cmprcvi a de-
senvolverem um estudo com o objeti-
vo principal dc definir o perfil dos sui-

cidas. foram quase dois anos dc
trabalho, seguindo os mesmos molde*.
dc uma pesquisa semelhante rcali/ada
pela companhia do metropolitano dc
Paris. Alguns sobreviventes dc tenta-
ttvas de suicídio chegaram a ser ouvi-
dos e os resultados são surprccdcntcs

A escolha de uma estação do metrô
para morrer, segundo o estudo, c a
última tentativa da pevsava para atrair
a atenção da família, dos amigos e dc
toda a sociedade para seus pn>blem,is
Isso explica por que os horários prefe-
ridos — como aconteceu ontem com
Mana Latorrc Udinc — sejam exata-
mente os de rush, com maior movi-
mento. quando o funcionamento do trem
é indispensável a vida da cidade c sua
paralisação prejudica mais gente É a
certe/a do suicida dc que seu ato será
percebido

Outra preocupação de quem tenta se
matar é faciht.tr ao máximo a idcnti-

ficaçáo do corpo Assim, os documen-
tos sào sempre levados no bolso para
que não reste nenhuma dusida. O ra-
ooctnto do suicida, neste ponto, é sim-
pies. alguma coisa como "mom na hora
do rush. parei o metrô c todo mundo
ficou sabendo que era eu que estava ali".

Ainda de acordo com os técnicos c
psicólogos do metro, o suicida nunca
se atira na frente do primeiro trem.
Normalmente ck fica vagando pela es-
taçào. ve pavsarcm diversas comraosiçòcs
c não demonstra qualquer preocupação
aparente, procurando sempre manter a
calma Dc*ídc a conclusão do estudo, essa
atitude tem permitido o resgate dc mu-
mero suicida» potenciais por segurança*
c íurtctoriános que. cspa~lmcnie treina-
dos, ptixurarm dirigir-se a quem, por
urn tempo acima do normal, r-crmanccce
pcrambulamlo pelas estações Para isso.
contam com a ajuda fundamental dos
circuitos internos de TV

Traficante de
Minas é preso
em Cabo Frio

CA UO ERIO, RJ - Após dois me-
ses dc investigações, o Serviço Reservado
da I* Companhia Independente de Po-
licia Militar prendeu ontem, numa ca-
s.1 alugada da Rua índia, em Cabo Frio
(Região dos Lagos) o traficante Nils-
ton Gonzaga Matos, de 21 anos, c
apreendeu 15 quilos dc maconha, pro-
cedente dc Cahobró. em Pernambuco.
A droga eslava embalada em dez saco-
Ias de plástico.

Natural do município mineiro de Sete
Lagoas, onde estudou até a 5* série no
Colégio Industrial, Nilsson foi preso sem
oferecer qualquer resistência c autuado
em flagrante Na 133' DP (Cabo Erio),
onde prestou depoimento, admitiu estar
"conformado com a vida c com a má
sorte". Ele gastou NC/S 10 mil para
comprar a maconha cm Pernambuco e
não soube explicar em que atividade pro-
dutiva poderia ter aplicado o dinheiro,
sem correr o risco dc ser preso.

Segundo os policiais militares que fi-
/eram a pnsão, Nilsson c foragido da
cadeia de Sete Lagoas, onde responde
a quatro inquéritos por tráfico de dro-
gas — cm um deles, chegou a ser con-
denado a cinco anos dc detenção - c
estava cm Cabo Frio ha pouco mais dc
quatro meses Além tios pacotes dc ma-
conha, que estavam guardados cm uma
bolsa dc rtayton azul, a policia apreendeu
uma balança doméstica, que foi encon-
trada cm um dos quartos da cisa O
traficante disse que vendia pequenas
quantidade-*, dc maconha aos jovens ire-
qúcntadorcs do Bar Coral, que sempre o
procuravam cm cava pira fazer as ento-
mendas.

Nilsson Gon/aga Matos disse que
mora com a mulher e o enteado na Rua
Independência. 427. no Bairro Santa
Lu/ia. em Sete Lagoas, mas contou
que não é casado oficialmente Tem
pai e màe vivos e onze irmãos. Nos
outros processos cm que esta envolvi
do declarou ter sido dcfcndiiio pelo ad-
vogado Ivanci José figueiredo Algc-
mado, sem mostrar qualquer traço de
preocupação ou arrependimento, ele deu
respostas a todas as perguntas

Contou que saiu dc Sete Lagoas com
um quilo dc maconha c com a revenda
foi adquirindo maiores quantidades"IXi 

jeito que a situação esta. c o jogo
do olho contra o pescoço", afirmou,
para justificar sua opção pelo comer-
ao ilegal

Marinha busca
tripulantes dc
barco afundado

O I" Distnto Naval montou esquema
ile busca para localizar
José Antônio da Silva e Ecmando Ba-
ttsta, tnpulantes da traineira Libra, que
naufragou na tarde dc sábado, cjn frente
as Ilhas Maricá Eles estavam na cabtnc
quando a embarcação virou Nove dos
tripulante*, foram salvos

Capitania dos Portos, Diretora *k
Hklro«rafia e Navegação. Sindicatos dos
Armadores de Pesca, Radio Rio tEmbra-
tclj, Itvama, iate» clubes, navios cm trán-
sito e o rebocador Mmiranu- (luillohel,
alem de anões Aa Força -xcronasal e
dois helicópteros tia Policia Civil partia-
param das buscas

O Scrsaco de Salvamento Aerco da
FAB alertou também o Sindicato dos
Aeronautai, para que comunique o en-
contro dc qualquer sobrevivente ou mes-
mo de corpos. As buscas foram in-
terromptdas ao pór-do-sot c reinicia-
ala» hoje, ao amanhecer.

Joflo Corquolm

Os editores de texto estão mais
sofisticados a cada versãoc. de
tantos recursos, se aproximam
dos equipamentos de editora-
çân eletrônica Na edição de
outubro da Resista ENFO, tes-
tes com os principais produtos
nacionais c internacionais e
uma análise de sua caracteristi-
ca mais marcante: a proxtmi-
dade dos usuários.

No Caderno Especial deste
mês. sobre Telecomunicações,
o novo serviço de tratamento
de mensagens da Hmhratel —
STM-400 —, os satélites dc
baixa velocidade, o Videotex-
to e a política que vem sendo
adotada para este setor.
Em Tecnologia, o teste da ver-
sào 3.0 do Lotus 1-2-3. Depois
de tanto esperar, os usuários
ficam decepcionados com o

^«i» >. z

software c constatam que al-
guns concorrentes apresentam
muito mais recursos.

Uma análise do Informática
K9. Como a indústria nacional
revelou sua maturidade na Eci-
ra de Equipamentos c os fatos
políticos que marcaram o Con-
gresso promos ido peta Sutxsu.

Entrevista: o secretário espe-
ciai de informática, Kival Cha-
ves, explica qual seta 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.

1. ni.tis: Curto-Circuito. Pes-
quisa. Opinião, Livros, Unix,

EDITORES DE TEXTO
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Na agencia assaltada os ladrões deixaram os instrumentos de trabalho

Assalto de 26 horas
Ladrões cheiram,
fumam c levam
milhões dc banco

Depois dc ficarem 26 horas na agen-
cia Copacabana do Banco Econômico
(Rua figueiredo Magalhães, 94). onde
fumaram maconha, cheiraram cocaína c
se aplicaram droga na veta, seis homeas
levaram importância ainda não calcula-
da cm dólares, cruzados c jóias. Eles
chegaram ate a sair da agência algumas
se/cs, para comprar sorvetes e sandui-
ches na lanchonete Mac DonaWi.

Os assaltantes entraram às 22h de
sábado, di/cndo-sc da fiscalização da
empresa Vise responsável pela segu-
rança do banco ~-, renderem os dois
vigilantes e arrombaram cofres de clien-
tes especiais, com maçancos, pés-xk-ca-
bra, talhadetras, serras e até marretas. So
ao primeiro minuto da segunda-feira,
abandonaram a agência, onde deixaram
este bilhete "Ccrumdo Vermelho eiculu-
dui Nunca foi lio fácil "

Antes mesmo de o banco abnr on-
ton. vários clientes estavam na porta,
pedindo explicações ao gerente. José
Carlos Aghunan. sobre valoro guar-
dados nos cofres. Mas nenhum deles
ficou satisfeito. "Pedimos paciência. Em
dez dias saberemos quais os clientes que
tiveram os cofres arrombados Até lá, o
local estará interditado pela pericw". in-
formasa Aghianan O total do roubo é
desconhecido, porque os cofres são alu-
gados aos clientes, que não declarara os
valores guardada».

Josc Aghtaruin acredita que apenas
20 cofres tenham sida» arrombados, mas
o pento Soltmar Batista, do Instituto dc
Crinünalisúa Carlos Eboli. deixou eva-
par que mais dc 100 cofres foram siola-
dos Muitos clientes, aisim como poli-
ciais da 12* DP (Copacabana), se
impressionaram com a ação extrema-
mente audaciosa dos ladrões que. dc
acordo com os vigilantes Luis Fernando
Garcia c laracino de Oliveira Alves, esta-
vam bem vestidos e só se tratavam pau
Mane c Maluco. O chefe dc segurança do
banco. Sebastião Santos, esta certo dc

que eles são profissionais c não acredita
no envolvimento dos vigilantes.

"Foi tudo muito planejado, pesqui-
sado. Eles chegaram num Ool cinza
(automóvel utilizado pela empresa), ti-
nham uniforme c crachá da Vise e disse-
ram que precisavam dar um visto no
livro de ocorrências do banco", contou
Sebastião. Os vigilantes que, na maior
parte do tempo, ficaram com os braços
atados e com a boca tapada por espara-
drapo, garantiram que são capazes de
reconhecé-los. laracino de Oliveira disse
que só abnu a porta pairquc, ha três
meses, fora suspenso por três dias pela
empresa, justamente por impedir que
«lot» <upcrxisores entrassem no banco,
depois de fechado

Os assaltantes deixaram na agência
duas marretas, alicate, duas ponteiras
tcspccie de pcrfuratnz). três garrafas de
oxigênio c uma dc acetitcno, dois maçan-
cos com mangueiras, duas talhadeiras,
duas serras, chave-dc-bota, duas bolsas
sanas, óculos dc maçanqueiro e seis am-
polas. A policia acredita que o assalto
tenha sido realizado pelo mesmo bando
que. no mês passado, levou NCzS350 mu
e CSS30 mil do Banco do Brasil, na
esquina da Avenida Nossa Senhora dc
Copacabana com a Rua Etguciredo Ma-
galhàcs (bem próximo do Econômico),
Nesse assalto, os homens ficaram 12 ho-
ras iu agência.

I Inexperiência r nervosismo nJn
permitiram que três assaltantes ir-

nimbassem os dois cofres dos cinemas
I ido I r Lido 2. na galeria di IVaia do
Hamvngo, 172 (Zona Sul do Riol, e
routmssvin a faria do fim de semana.
S» prrssa de saírem, eles Usaram dois
telefones e Nc/S 1.000. Pira entrarem
na gerência t nas bilheterias, arroro-
haram as portas a pontapé e quebra-
ram as ildraçis. O «igii Paulo dos
Santos contou na 9* DP (Catete) que os
ladrões eram jmcrts, estas am sujos, usa-
«am roupas dc ma qualidade e en-
(riram quando terminou a última sev
sáo. He os nu M voltar de um lanche,
mas não deu importância porque a ga-
leria em qu»- funcionam os cinemas é
(rrqúYnlada por mendigos.

Tíquctes — Três homens rouba-
ram Ires malotes da agencia dos Cor-
trios da Rua Mana Lopes, cm Madu-
retra (subúrbio da Central), fugindo nó
Escort placa XI 9810 Os malotes esta-
vam cheios de tíquctes do programa
federal dc distribuição de leite a famílias
carentes.
Acidente — 0 Del Rcy placa L'R
3950 c a Parati WK l $76, ambos do
Rio, bateram no cruzamento das ruas

Dr. Satamim c Professor Gabizo, na
Ttjuca (Zona Norte) O motonsta do
Del Re>, Nicolino Amedino da Concci-
ção, 72 anos, morreu ao dar entrada no
Hospital Souza Aguiar (Centro). Alce-
biades Alves Costa Neto. 33 anos, que
dirigia a Parati, sofreu lesões graves e
ficou internado.
Assalto — Sete homens armados
de metralhadoras c resolveres assalta-

ram a residência dc Manuel Bcrnardi-
no Vilela, dc 52 anos, na Rua Argós,
389, Guadalupe (subúrbio da Central),
levando aparelhos eletrodomésticos, di-
nheiro c jóias no Monza XD 7772 e no
Escort üJ 8308, Na fuga em direção a
Marechal Hermes, trocaram tiros com
soldados dc uma patrulha do 14° BPM
(Bangu). que não conseguiram captu-
rá-los. O dono da casa não quis dar
queixa, com medo de represálias.
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No dia 2, quinta-feira, as agências
dos Classificados JB não abrem. Os
Classificados por telefone (580-
5522) também não vão atender. Por
isso, antecipe o seu anúncio. Bons
negócios não precisam de descanso.
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Presos 3 acusados da morte de Resiéri Pavanelli
Os irmãos Alfredo Monteiro Ma-

chado e Rogério Machado, donos da
empresa de ônibus Fcital Transporte e
Turismo, c o cx-PM Alfredo Manoel
Moreno Filho foram presos, ontem de
manhã, sob a acusação de assassinato
do empresário Resiéri Pavanelli Filho,
presidente do Sindicato das Empresas
de Transporte Coletivo do Rio de Ja-
neiro. Pavanelli levou 14 tiros dados a
curta distância, no dia 15 de maio des-
te ano, na porta do prédio onde mora-
va, na Rua Dr. Satamini, na Tijuca
(Zona Norte).

O pedido de prisão preventiva dos
três acusados foi feito sexta-feira pas-
sada ao juiz do 2" Tribunal do Júri.
José Adilson Marques Beviláqua. A
prisão foi decretada sábado e ontem os
três foram presos. Alfredo Machado
estava em sua casa. na Barra da Tiju-
ca; Rogério na sede da Feital. em Pa-
dre Miguel (Zona Norte), onde a poli-
cia apreendeu dois revólveres Taurus
calibre 38, uma escopeta modelo 151
calibre 36 e munição. O ex-PM Moreno
se apresentou espontaneamente à 52°
DP, em Nova Iguaçu. Os três se dizem
inocentes e inconformados com a pri-
sào preventiva.

O delegado José Carlos Ribeiro
Franco explicou que os dois empresa-
rios são acusados de serem os mandam
tes do crime e o ex-PM, o executor. O
assassinato teria sido cometido por cau-
sa da disputa na exploração da li-
nha Padre Migucl-Itaguai. que devera
se tornar bastante lucrativa com a ena-
ção do pólo pclroquimico naquela re-
giáo. Segundo as investigações poli-
ciais, a Feital começou a explorar a
linha irregularmente e Pavanelli en-
trou na Justiça, alegando que se trata-
va de uma linha pirata A Feital con-
seguiu autorização do prefeito dc
Itaguai c do Detro (Departamento dc
Transporte Rodoviário) para continuar
explorando a linha, Mas a briga na
Justiça continuou

Como o tranporte coletivo na Zona
Oeste é deficitário, a Feital conseguiu
Õ apoio dos moradores da região, que
fucram manifestações publicas a fa-

Paulo Nlcolola — 28/3/89
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Pavanelli foi morto cm 15 dc maio

vor da manutenção da linha. O Gover-
no do Fstado permitiu que a Feital
continuasse com a linha, mas autori-
/ou outras três empresas de ônibus a
também explorarem o mesmo percur-
so Ônibus dc uma dessas três empre-
sas chegaram a ser apedrejados c in-
cendiados A passagem foi congelada e
desde abril custa NC/S 0.25.

Esses fatos levaram a Policia a dc-
du/ir que os donos da Feital poderiam
ser os mandantes do assassinato dc
Pavanelli Como a única testemunha
ocular do cnmc, o porteiro Antônio
Constanlino dc Fontes, está desaparc-
cido c um dos possíveis executores, o
cx-PM Waldir dc Sou/a Pinto, apare-
ceu morto cm Caxias, :, delegado Ri-
beiro Franco achou melhor pedir logo
a prisão preventiva dos dois empresa-
nos. Quanto a Moreno, na justificam
va do pedido dc prisão preventiva o
delegado alega que a Policia chegou
até ele pv>r causa do retrato falado,
feito com base no depoimento do por-
teiro desaparecido

Consta ainda do documento a infor-
mação dc que Moreno foi condenado»
25 anos dc reclusão pelo assassinato dc

Júlio Gonçalves Martins Leão, o caho
Júlio do caso Mhaque/Jatobá, Ao ser
apresentado ontem á imprensa, More-
no desmentiu a informação diante dos
delegados Ribeiro tranco, da 18' DP,
na Tijuca, e Álvaro Luis Pinto Sou/a,
do Deparlamento de Policia Fspeciali-
zada, Álvaro Sou/a ligou para a Poliu-
ter e confirmou que nada consta nos
arquivos do órgão contra Moreno. En-
trelanlo, o Insiitiilo Fehx Pacheco in-
formou que o ex-policial responde a
inquéritos por roubo e furto na 55' DP,
cm Queimados; por homicídio na 54*
DP, em Belford Roxo, e na 4" Vara
Criminal de Nova Iguaçu.

O advogado dos irmãos Alfredo e
Rogério Machado, Evangildo Alves da
Silva, afirmou que dará entrada cm
um pedido de revogação da prisão pre-
ventiva e cm um habeas corpus. Ele
não aceita a pnSio de seus clientes,
alegando que além da Policia nào ter
provas contra eles. os dois não chega-
ram sequer a serem ouvidos no inque-
rito. Afirmou ainda que os dois tém
endereço c trabalho conhecidos. Es-
clareceu também que a linha Itaguai-
Padre Miguel nào é pirata c está com a
documentação cm ordem O delegado
Ribeiro Franco explicou que pretendia
ouvir agora os seguranças da Fcital c.
com base nesses depoimentos, chama-
na os donos da empresa para depor
Por questão dc segurança, resolveu pe-
dir antes a prisão preventiva.

Rogério disse que 
"estão 

querendo
fabricar um criminoso" c "defender os
interesses dos empresários fones, dos
tubarões" Moreno, por sua vc/. afir-
mou estar tranqüilo pois nào tem nada
a ver com o caso. Fe/ questão dc res-
saltar que se apresentou á Polícia cs-
pontancamente c negou ter sido cxpul-
soda Policia Militar: "Fu fui desligado,
não expulso", disse, esclarecendo quefoi punido por espancar "uns bandidos
dc vc/ cm quando, por desacato a auto-
ndade S Acrescentou que atualmente e
segurança dc particulares, sem revelar
os nomes dc seus patrões, para os quais
fa/ serviços como "levar dinheiro para
o banco".

Foto» do Ricardo leoni

Foto de Brizola com Roque
Procurador abre
inquérito sobre
crime eleitoral

O procurador regional eleitoral Al-
cir Molina da Costa determinou ontem
a Policia federal a abertura dc inque-
nto criminal para apurar a responsa-
bilidade pela publicação, cm O Globo
dc sexta-feira passada, dc uma foto na
qual o candidato à Presidência á,\ Re-
publica pelo PDT. Leonel Brizola, apa-
recc ao lado do lider comunitário Josc
Roque Ferreira, identificado pelo jor-
nal como o traficante de tóxicos Eme-
ta. Alcir concluiu pela 

"possível exis-
tcncia dc crime eleitoral praticado por
O Globo, com o objetivo de influenciar
os eleitores". Por isso. mandou a Poli-
cia Federal ouvir o dirctor-redator-chclc
do jornal, Roberto Mannho, c o diretor
dc redação. Evandro Carlos dc Andrade
Ontem, o PDT pediu a Justiça do Fstado
do Rio que lhe seja concedido o direito
de resposta no Globo.

*"

Segundo Alcir Molma da Costa, o
jornal infringiu pelo menos o artigo
325 do Código Eleitoral, que prevê peru
dc detenção dc três meses a um ano
para quem 

"difamar alguém na propa-
ganda eleitoral ou visando a fins dc
propaganda, imputando-lhe feito ofen-
vivo à sua rcputaçáoS O procurador
determinou á Policia Federal que ouça
também Leonel Bn/ola, José Roque Fer-
reira, presidente da Associação dc Mora-
dores do Morro do Telégrafo, cm Man-
gucira (Zona Norte do Rio), o
dctetivc-inspcior Horacio Nelson Reis
Barreto, que identificou o lider comu-
nitano como traficante, o secretario de
Policia Civil. Hcho Saboya. c o coorde-
nador dc Promoção Social do estado.
Nelson Morara Franco, irmão do gover-
nador

A fotografia dc José Roque ao lado
de Bn/ola foi encontrada numa casa
da Ladeira dos Tabajaras, em Copaca-
bana (Zona Sul), que. segundo poli-
ciais, era um ponto de venda dc tòxi-
cos No entanto. Hélio Saboya e Nelson
Moreira Franco confirmaram que Josc

Roque ê um líder comuniuno e não tem
antecedentes criminais No ano passado,
ele foi candidato a vereador c tirou a foto
ao lado de Bn/ola pau usa-la na campa-
nha eleitoral Na opmião de Alcir Moli-
na da Costa, todas as circunstâncias in-
dicam que O Globo praticou crime
eleitoral. O inquérito na Polícia Federal
devera ser instaurado cm, no máximo. 72
horas, c concluído cm 30 dias Se ficar
caracteruado o cnmc. a ação penal tra-
mitara na I* Zona Eleitoral.

1 O dctt*i'e-insr»r!f>r Hortcio Rm,
di Drlrgicit dc Fntorpcccntr»,

prrsloa depoimento dr dui% huris c
mríi. ontrtn i Urde, ni ( urrrj;rekin« ds-
IvUia. pin c-sclimrr por qw- J»v
Rifqur Iwriri foi Klenlificido como 0
triúVanlc de loxiccr» l uri-ci na foliara-
fia - publicada pelos jornais O Globo t
O Dia — rm que «parret ao lado òc
Uri/.-U O CMftfldoc Hrraldo Coroes
disse qut o policial cometeu <U-»»io dc
conduta disciplinar r pode ser punido.
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Motoristas conseguiram desviar de Fiats, mas bloco de grani to atingiu ônibus

Carros e pedra caem na pista
Carretas deixam
carga em avenidas
da Zona Portuária

Dois acidentes aconteceram no final
da tarde de ontem, por volta das 17h30,
a menos de 100 metros um do outro.
Nos dois casos, estavam envolvidas car-
retas que transportavam mercadorias
para o porto do Rio. No km 0,5 da
Avenida Rio de Janeiro, no Caju (Zona
Portuária), os carros transportados pela
carreta de placa MG SB 3271 bateram
no elevado da Avenida Perimetral. Três
dos 10 carros caíram na pista. Os moto-
listas que vinham atrás conseguiram
desviar dos três Fiats Fiorino e nin-

guém saiu ferido no acidente. O moto-
rista da carreta, Aldair Ferreira de Sou-
/a, de 23 anos, contou que sairá da
fábrica da Fiat. cm Betim (MG). Ele
disse que foi obrigado a jogar a dar um
golpe de direção, por causa de uma
fechada dada por dois ônibus.

Na Avenida Brasil, também no Ca-
ju, uma pedra de 16 toneladas quase
provoca um grave acidente na pista ex-
clusiva para ônibus, evitado pelo moto-
rista de ônibus Nilton de Oliveira, de 58
anos. Nilton, que dirigia o ônibus de
placa KJ'449!, da linha Central—Du-
que de Caxias, acabara de entrar na
pista seletiva, quando notou que um
dos dois enormes blocos de pedra carre-
gados por uma carreta, que trafegava
em alta velocidade, ameaçava cair. Ime-

dialamente, desviou o ônibus para a
calçada, no exato momento em que a
pedra caia. Mesmo assim, o bloco de
granito ainda atingiu a dianteira do
ônibus, que estava lotado, mas ninguém
saiu ferido.

O motorista da carreta, de placa RJ
TW 6187, Amauri Raimundo dos San-
tos, de 39 anos, alegou que nào estava
em alta velocidade, mas foi advertido
pelos patrulheiros rodoviários de que
eslava errado, pois nào é permitido o
tráfego de veículos com cargas pesadas
naquele trecho. A carreta saíra de uma
pedreira em Campo Grande (Zona Oes-
te do Rio) e levava dois blocos de grani-
to — um pesando 12 toneladas e o
outro, quase 16 toneladas — para o
porto do Rio.
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O cx-PM Alfredo Moreno Filho responde a inquéritos por roubo, na 55' DP, c homicídio. na54^P
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Allrcdo. acusado dc ser mandante Rogério Machado protesta: Estão querendo fabricar um criminoso
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Tribunal apura as denúncias
Itabaiana faz a
sindicância sobre
juizes de Ba nau

O 
presidente úo Tribunal dc Jus-
liça, Pedro Américo Rios

Gonçalves, mandou instaurar sindi-
cáncia para apurar as denúncias de
envolvimento dos jui/cs Josc Inácio
Biokhmi da Silva e Renato Simoni.
da Vara Regional de Bangu. com o
cnmc orgam/ado A informação foi
confirmada por assessor do presiden-
te. que pediu para nào ser identifica-
do, Av investigações sáo realizadas
pelo desembargador Décio Itabaia-
na. que c o relator da malèna e presi-
dente áa 3* Câmara Criminal

O corrcgedor-gcral dc Justiça,
Antônio de Castro Assunção, disse
desconhecer se existe algum do-
cumento dos promotores dcnuncian-

do irrcguündadcs dos jui/es. 
"Quan-

do as denúncias chegarem, se forem
constatadas as irregularidades, tudo
scra apurado dentro da lei, pois para
isso nós temos uma comissão dc jui-
/cs auxiliares Mas todas as investi-
gaçòcs serão sigilosas c não chegarão
ao público", afirmou,

Na Procuradoria — Km nota
oficial, a Procuradoria Geral dc Jus-
tiça afirma que as denuncias foram
transformadas cm investigações c có-
pias mandadas para as corregedorias
gerais dc Justiça c do Ministério Pú-
blico. Sáo cinco investigações: as
quatro primeiras foram enviadas cm
7 dc julho c a ultima, no dia t* de
agosto.

As denúncias sobre irrcgulanda-
des na requisição de armas pelos jui-
/cs Josc Inácio Biolchini da Silva e
Renato Simoni (Processo E—15
3380 89) também se transformaram
cm processo disciplinar, para apurar

a conduta do promotor Cristiano
Cullon dc Sampaio Viana, que requi-
sitou uma das armas apreendidas pe-
Ia policia.

O procurador esclareceu o afasta-
mento da promotora Nelma Glóna
Tnndade de Lima das investigações
sobre o envolvimento do tenente-co-
ronel Aírton Evio de Sousa, coman-
dante do 14° BPM (Bangu), c sua
substituição pelo promotor Luis Car-
los Cáforo. Navega disse que a pro-
motora foi punida por ter dado en-
trevistas. Com relação ás denuncias
de prisão ilegal, fraude por parte da
Policia Federal na autuação de San-
dro das Chagas Freire — preso por
um cabo da PM c entregue ao juiz
Biolchini, que o mandou para a Poli-
cia Federal —. Navega diz que, após
exame da matéria, constatou que ne-
nhuma irregularidade contaminana a
pnsão. nada restando contra o ma-
gistrado que a decretou.

Biolchini fez fortuna em dez anos
Da janela da saia dc visitas de sua

mansão, a beira da Lagoa de Pirati-
ninga, cm Niterói (Grande Rio), o
juiz Josc Ignacio Biolchini da Silva.
42 anos. lem boa visão do patrimô-
mo que conquistou cm quase de/
anos dc magistratura Do lado direi-
to da casa. em uma das áreas mais
valorizadas do litoral do Estado, cs-
tão duas sofisticadas quadras de té-
nis. Atras, o a/ul da piscina contrasta
com o verde da lagoa. Na garagem,
os dois carros sào do ano A poucos
metros dos limites do quintal, a praia
é de mar aberto.

Biolchini, que ganha ordenado
mensal dc cerca de NC/S 12 mil — c
possui ainda dois apartamentos na
Zona Sul do Rio —, não esconde de
ninguém que venceu na tida. Acusado

dc receber dinheiro dc traficantes cm
troca dc favorccimento nos tribunais,
ele rejeita entrevistas, ate mesmo
quando e para rebater denúncias de
seu envolvimento com criminosos.
Ao longo da semana passada, repor-
teresdo JORNAL DO BRASIL ten-
taram — e o resultado foi uma insis-
lente negativa.

A suspeita de sua ligação com
traficantes nào é nova Desde 85,
como jui/ titular da 2* Vara Criminal
Regional dc Bangu. Biolchini vinha
requisitando para seu foro mconiá-
veis armas apreendidas em balidas
da Policia Civil, conforme as denún-
cias dos quatro procuradores. O des-
tino delas, garantem, era quase sem-
pre o mesmo: a distribuição para

amigos, entre cies o cabo PM Carlos
Alberto Lopes, acusado de participar
de grupos de extermínio na Zona
Oeste.

Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho,
dono de bocus-dc-fumo na Vila Vin-
tém, lugarejo miserável de Bangu,
nào é o único fora-da-lei no rol das
ligações perigosas de Biolchini É no
posto de gasolina do contraventor
Castor de Andrade, por exemplo,
propnetáno de todas as bancas de
jogo do bicho em Padre Miguel e
redondezas, que ele abastece e lava
seu carro, sempre de graça, segundo
policiais do 14" BPM. Com um perfil
destes, Biolchini nào poderia agir di-
ferente: anda sempre com segurança
e jamais se separa de sua pistola Be-
retta 9mm.

Suspeitas envolvem atuação de Simoni
^T 

ào é de hoje que Renato Simo-
¦*¦ ' ni e acusado de envolvimento
com criminosos. Juiz há 13 anos, ele
iniciou a carreira de magistrado na
Baixada Fluminense, como titular da
4' Vara Criminal de Duque de Ca-
xias. onde ficou famoso pelas deci-
soes contraditórias. Ali, foi diversas
vezes apontado como fornecedor de
carteiras frias de oficial de Justiça.
Essas carteiras, segundo jornais da
época, quase sempre iam parar nas
mãos de pessoas com antecedentes
criminais.

Muitos dos beneficiados com as
carteiras frias acabaram assassina-
dos. Foi o caso de um guarda muni-
cipal conhecido como Mongol, morto
por três homens fantasiados de cló-

tis, depois de um baile de carnaval.
Na 59' DP (Caxias) ainda há inúme-
ros registros de execuções dos falsos
oficiais de Justiça, que prestavam
serviço á 4' Vara Criminal de Caxias.
Até hoje, só uma morte foi esclareci-
da — a de Astrogildo Silva, melra-
lhado numa disputa por pontos de
venda de drogas.

A transferência para Bangu, onde
está há quatro anos, nào afastaria Si-
moni de vez das ruas — e das acusa-
ções — de Caxias. Logo passaria a
ser visto todas as noites na Lancho-
nete Karla, na Praça Roberto Silvei-
ra, Centro da cidade, rodeado de ex-
auxiliares e seguranças, entre eles
João Pedro Bueno, o Pedro Capeta,
mais tarde acusado de chefiar grupos

de matadores de aluguel na Baixada.
O objetivo de Simoni, ao continuar
freqüentando as noitadas e rodas de
conversa em Caxias, é mistério até
hoje.

Rispido no trato com jornalistas,
sobretudo quando tem cámeras foto-
gráficas apontadas para ele, Simoni
odeia entrevistas. Está longe de ser
uma pessoa afável — principalmente
quando precisa se defender de uma
acusação. Em maio do ano passado,
por exemplo, chegou a discutir com
repórteres que tentavam arrancar de-
claraçôes suas sobre o soldado PM
Ademar Vieira Parreira Filho, o
Hulk, que lhe prestava segurança
pessoal e era acusado de envolvimen-
to com o bicheiro Marco Aurélio
Correia de Melo, o Marquinho,

Sábado você tem Idéias. Domingo você tem Ensaios» JB



6 o Cidade o terça-feira, 31/10/89 JORNAL DO BRASIL

VOTA RIO

scritores
Hélio Silva
" Aos 86 anos. posso dizer que esta c a
eleição mais confusa desde 1920. Antigamente,
tínhamos poucos e bons candidatos. Agora, só
podemos esperar um milagre. No primeiro es-
crutínio. voto em Aureliano Chaves, uma ho-
menagem por sua decisão de ir até o fim. No
segundo, vai depender do quadro. Tenho a
impressão de que só Ires candidatos tém chan-
ce de chegar Ia: Collor, llrtzola e Lula. Se der
Collor e Lula, fico com Lula. Se der Brizola e
Lula. continuo com Lula Mas se der Collor c
Brizola, fico com Bri/ola. Pelo seguinte: o
Fernando Collor pode ser muito simpático.
conheço toda a sua família, mas não vejo nele
nem partido nem credenciais para assumir a
presidência da República."

João Cabral dc Melo Neto
"Acho 

que eleição é uma coisa boa. Afinal,
há tanto tempo náo tínhamos uma. Confcs-
so que nào tenho visto regularmente o pro-
grama eleitoral gratuito. Mas acho que pode
mudar um nome pelo outro que dá tudo na
mesma. Qualquer um teria dificuldade pa-
ra governar o pais. José Sarncy é um
bom presidente, mas já pegou o Brasil
numa época difícil. Está sendo injustiçado.
Não creio que o próximo presidente da Re-
pública \á fazer muila coisa de diferente.
Não posso dizer meu candidato, porque nós,
do Itamaraty, nào podemos dar opinião so-
bre política interna."

BTi £

.U.i'"'rt C.nllatlo
" A eleição está caminhando Vamos votar
depois de tanlo tempo c gostaria que o nivcl
estivesse mais alto Mas ainda c melhor do
que a ditadura, Até podemos escolher entre
nomes como o Brizola, o Lula. o Cosas c o
Freire, candidatos dignos c interessantes O
problema e que o eleitorado está sendo
muito trabalhado pela demagogia da midia
da candidatura Collor Nào vejo nem pelolado da polarização direita c esquerda. Mas
a gente pelo menos poderia ter um cândida-
to conservador de fsom senso. Vou cravar
Leonel Bri/ola na cabeça. Estou com a
maior fc no secundo turno Sou fiamenguts-
ta e bn/olisia. listou ai na grande torci-
da."

Sônia Coutinho
" Em princípio, acho a eleição importante. Esti
ensinando as pessoas a terem opinião dc novo
Depois dc anos dc governo autoritário, estas a na
hora dc a população começar a se posicionar.
Por outro lado, estou pessimista. São necessárias
tantas reformas para este pais dar certo, que não
sei nào. A gente acaba ficando deprê. Como
feminista, eu também reclamo que essa eleição
está muito clube do Bolinha, riu queria uma
mulher presidente. Mas uma mulher de serdade.
Nâo gostaria de revelar meu voto, até porque
ainda posso mudar. Acho que essa coisa dc
voto é meio secreta, por isso a gente marca o
nome do candidato numa cabine fechada. Quero
me reservar o direito de não dizer. Tambem não
gostaria dc ficar fazendo propaganda de cândida-
to.
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Márcio de Souza
"Meu voto é do Lula. Sou militante do
PT e acho que a gente tem grandes chances de
chegar ao segundo turno. Espero que o Lula
consiga ganhar o candidato da direita; seja ele
da direita explicita, como o Collor. seja ele do
populismo, como o Brizola. Que a gente vai
chegar lá. eu tenho quase certeza. Com quem, é
que eu nào sei. Depois de eleito presidente,
espero que o Lula consiga implantar os pontos
fundamentais do programa do partido: a re-
forma agrária, a moralização do estado brasi-
leiro, a prisão para os corruptos e, inclusive,
errar. Porque tenho certeza de que o PT no
poder vai, pelo menos, errar a lavor do po-
vo."

Otto Lara Resende
"Estou com medo de que haja uma virada
pouco antes da eleição. Sempre existe a possi-
bilidade de começar um rastilho de pólvora
para beneficiar determinado candidato. Pouca
gente sabe, mas estudo parapsicologia há mui-
tos anos. E garanto que sou melhor vidente do
que a Leila Alkimin, além de fazer minhas
previsões dc graça. Por enquanto, posso adian-
tar que há muitas forças tentando perturbar o
processo eleitoral, o que está caracterizado
pela entrada do Silvio Santos na campanha.
De qualquer forma, espero que o Brasil que
vem aí seja o contrário do que está ai. Não me
considero um pessimista, mas um otimista in-
dignado. Vou votar em quem ameaçar mais o
clube do poder. Por enquanto, eu sei apenas
em quem nâo vou votar."

Cristiane Costa

O 
chá da Academia
Brasileira dc Le-

Iras está com zibor dc
política. Os imortais se
entretêm tentando des-
cobrir se os colegas inde-
cisos realmente não se
definiram por um candi-
dato ou estão escondeu-
do O jogo. Pelos corredo-
res corre o boalo de que
Raquel de Queiroz, que
se diz eleitora de Robcr-
to Freire (PCB), na hora
// vai votar com o presi-
dente José Sarncy, iam-
bem acadêmico. A fofo-
ca envolve ainda o
escritor Oito Lara Re-
sende, que diz que votará
em quem ameaçar mais"o clube do /Wt'r". No
entanto, por ser conheci-
do pelos seus votos insó-
litos. os acadêmicos te-
mem que ele acabe
votando em Marron/i-
nho Oito está tão prci*-
cupado com os rumos do
processo eleitoral que
anda apelando para a
parapsicologia e garante
que nesse assunto c me-
lhor que a Leda Alkimin,
com a vantagem de fazer
preMsòes de graça O re-
gionalismo nordestino
influenciou não só a li te-
ralura brasileira como o
voto de Ledo ho, que
revelou sua decisão de
marcar o nome de Ler-
nando Collor de Mello,
porque ele é seu conter-
ni/7c\) de Alagoas (embo-
ra o candidato do PRN
seja carioca). Mesmo os
escritores que estão fora
da Academia não estão
por fora da eleição /vra-
dcncial,

"Desejo 
que o futuro

presidente du
República seja capa:

de restituir o valor da
nossa moeda, a ordem.

a segurança, a
dignidade. Enfim, tudo

o que os brasileiros
eslão exigindo neste
momento. E preciso

aue ele consiga
realizar os anseios da

população''.
P»UK> RCK\4,I

'VI eleição está
caminhando. I 'amos

voiar depois de tanto
tempo e gostaria que
0 nível estivesse mais

alto. Mas ainda è
melhor do que a

ditadura''.
Antônto CaMaóo

"Em 
princípio, acho a

eleição importante.
Está ensinando as
pessoas a terem
opinião de novo.

Depois de anos de
governo autoritário,
estava na hora de a

população começar a
se posicionar. Por
outro lado, estou
pessimista. São

necessárias tantas
reformas para este

pais dar certo, que não
sei não''.

Sônia Coutinho
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Antônio Torres
"Espero que o candidato que ganhar faça do
Brasil um pais decente. E espero que o povo
deste pais tenha aprendido alguma coisa nesses
anos todos de ditadura, a ponto de perceber as
armações de certos candidatos que estão na
praça. Independente de qualquer juizo de va-
ior, dá para saber quem é o que. quem está do
lado de quem nesta eleição. Ha muita coisa
para ser feita pelo novo presidente. É preciso
mudar o pais. Iodo mundo sabe que do jeito
que está não da mais. Pessoalmente, há dois
candidatos que me emocionam: Freire, pela
razão e Lula. pela emoção pura Mas. no final
das contas, posso até votar no Bri/ola. Só sei
que nào vou votar em nenhum dos candidatos
da direita."

Raquel de Queiroz
"Sinceramente, náo sei o que vai sair dessa
eleição. Mas acho que tem um dado positi-
vo: o povo descobriu que o voto é secreto,
que c contado c se o candidato em quem ele
votou ganhar, será empossado. Isso é muito
importante Mesmo que dé tudo errado, pe-
Io menos essa eleição vai marear o fim do
voto dc cabresto Será a redescoberta c
o exercício da cidadania pela população bra-
silctra. Pessoalmente, ainda estou cm cima
do muro Acho que o mais preparado c
articulado e o Roberto Freire. Mas ele está
com poucas chances dc chegar Ia c ain^a por
cima é comunista Logo agora que o mundo
lodo está comemorando a mudança do
regime de paises como a Polônia c a Htm-
gna. Eu ja fui trotskysta, hoje sou uma
suave anarquista."
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" Nas próximas eleições, espero que aconte-
ça nada menos que um milagre, Desejo que
0 futuro presidente da Republica seja capa/
dc restituir o valor ú.i nossa moeda, a or-
dem. a segurança, a dignidade. Enfim, tudo
o que os brasileiros estão exigindo neste
momento É preciso que ele consiga realt/ar
os anseios da população. Sc nào. não sei
onde este pais vai parar, listou assistindo
com atenção aos programas eleitorais gra-
tintos, os discursos dos principais cândida-
tos c os debates na televisão. Mas ainda
prefiro aguardar para ver cm quem vou
votar. Ainda nào sei qual será meu cândida-
to."

IauIo ho
"Meu candidato c Fernando Collor de Mel-
Io. Sou alagoano c ele também IX-pois dc
Dcodoro da Fonseca e Floriano Peixoto,
Alagoas nunca mais leve um presidente da
República. Atribuo a situação atual brasilei-
ra a falta de alagoanos no poder. Nós, da
Academia Brasileira de Letras, estamos mui-
to interessados na questão eleitora! Nào
perco um programa do TRE. Acho exevien-
te. mais interessante do que novela. Quanto
ao meu candidato, acho que c o mais prepa-
rado para converter o Brasil numa democra-
cia. O maior problema do pais hoje é a infla-
ção, que é fácil de diminuir. O presidente
Menem acabou com ela cm uma semana, na
Argentina. A inflação é fruto da falta de
credibilidade dos governantes."
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Autran Dourado
"Vou tapar o nari/ e vou votar, ainda
não sei em quem. Estou pessimista demais.
Pelo que vi no programa obrigatório — que
por sinal é uma agressão ao direito do cida-
dão dc assistir ao canal que quiser — os
candidatos sào muito ruins. Nào é precon-

,ceito de escritor nào. Mas quem nào se
exprime bem. nào pensa bem. Acho que um
sujeito que erra a concordância e a regência
de uma frase nào vai acertar na hora de
reger o país. É lamentável ter de escolher
alguém dessa escória. Outro problema é que
aqui no Brasil esquemati/aram esse negócio
de direita e esquerda. Enquanto isso, lá no
Leste europeu está tudo desmoronando."

José J. Veiga
"Para ser franco, nào estou esperando muita
coisa desta eleição. O pais está tão enrolado
que ninguém vai dar jeito. Mas só o fato de ter
eleição já é muito positivo. Temos que aplaudir
a verdadeira volta do pais à democracia. Na
minha opinião, se o novo presidente não deixar
as coisas deteriorarem mais do que estão ago-
ra, já será um grande feito. Quanto ao meu
voto, estou na maior indecisão. Nenhum des-
ses candidatos a presidente conseguiu me em-
polgar. Acho que vou acabar votando no Má-
rio Covas mesmo. Depois, no segundo turno,
vejo o que eu vou fazer! Tudo vai depender de
quem estiver no páreo. Sinceramente, nào
acredito muito que o Covas chegue lá."
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Lavro com correspondência de
Depardieu revela um homem
impulsivo e intenso como o ator

Stisnrm Schilti

F

Uèrard Depardieu: intimida cartas a amigos e desconhe et aos

;swmi
Galeria de Arte
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A MAGIA DOS CRISTAIS
AGORA AO SEU ALCANCE

UM íi 'ofÇ« fnwg^iicd dot crHUMi
p«r» Depreti.o Colufl.v ln»0)a
ou Simpluimífili ptrt captar
energia» pOftitt-ras

Tel.: 253-7389
Preços espaciais p/ Revendedores
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MOQUECA É CAPIXABA
O RESTO Ê PEIXADA

O ÚNICO IUGAR NO RlO ONDE VOCÊ PODE DECUSIAR A
VERDADEIRA MOQUECA CAPIXABA É NO FRANCO & MAYR.

CHERNE. CAMAÍÀO. IAGOSTA E BOSÔ
E AINDA rSSASSAS CASEIRAS A CAlABSÍSA

Av Marocono. 782 T»l. 248-U3S
d» 3'à «.bodo d» 12 ái 16» 19 ài 24h Domi-podo 12 ô« I6h
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^__ _ • • r A verdadeira cozinhai
r™X/|\* francesa do Rio.

PARIS » AJmoço-»T*c_!lw), ó* f n 6*. vem _»4
to » uéJÊda, paÊB priMpÜ » »obmwwM.
Por pm*oi: MCi| 130,0a

J*nUr-<i(nçan«^«p_iV_n21lv(tor*8áb«io,tomoOul7i«^
RJ. Aimio, çitno-tMr um litrt hxotofí, _t 2Qh «m d-nts.

Ac««u-e« mativat ptn o. tt_A:k>n»l» orxfctattt, «Imoçot •
(«_-• <)• confr»_nli»ç_.

Torra Rlo-8ul, 44° «ndor-Coborlurn.
Av. Lauro Múllor. 118.

T«»a.: 295-27-14 a 2S5-40OO.
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HOTEL PORTOGALO

Feriado ao mar...

Em Portogalo o mar fica a seus pés
Um cenário deslumbrante, sofisticação

e muita paz
Apartamentos com vista para a Ilha Grande,

ar condicionado, tv, frigobar, tênis, sauna,
piscina

Ligado à praia por teleférico
alugue uma lancha na marina e desfrute os

prazeres de Angra dos Reis

FRADE HOTÉIS
Reservas Rio: 267-7375

£ 'Sinta o verdadeiro
Sabor do Rio

O Rio d* Janeiro t urru cidade
privilegiada na culinária e no bom
gosta Nístr contrxto. Hotéis Ofhon
traz uma agradjvtl surpresa para
voei: o Roteiro (.astronômico
OtKon. Trace sua rota e bom apetitr.

TROCAOEBO Moenda Fruto* „>•-«
A rr^jia n i cnatrtviade da culinária ryasjleira
«n cardápio de Irutos do mar e pr_os lirxos

OTHON ^í"1061 Cocklail de PittXatóo de SirfPatinhas
*caravg<j_j_v_ap_Friçi(lei-deSmMoi^^
de lagosta Aos sábados a tradicional leijoaoa.

Av. Atlântica, 2064 • Reservai: 257-1834

La Fòurchette _ffiâ
Aproveiie aos sábados a tradicional Fei(oada Budet com
batidas tropicais e soorwnesas duersas. Aos domingos,
um Brunch especial pratos quentes e Inos. Incluindo
panquecas e waides, alem de uma laça de champagne
nacional por pessoae sobremesas
Crianças até 10 anos pagam a metade.

Av. Atlântica, 656 - Reservas: 275-8080
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I*_ a Imrliíi hoje de munhA.
AKom preciso emagrecer, Co-
mo você podo ver. Rodln ho
afasta. No verdadeiro Hontldo.

eu descncíirno. Slnto-mo vazio, esvaziado.
Neste estado do oclo.sidado, entre dois pr>-
rK',lH, ani.Hco tudo." AsHim o ator francêe
Gêrard Depardieu começava Hua carta â
atriz Isabel le Adjanl. sua colega em llarroc-
co o Camílle Claudel, uma dan destinatárias
do livro Cartas roubadus, lançado ano passa-
do na França e que ohega hojo às livrarias
brasileiras, editado pela Nova Fronteira.
com traduçAo de Léa Mello, uo preço de NCzS
66.

E o que fez o Imbativol símbolo sexual dos
franceses dos anos 80 — 11 anos, 60 filmes e 10
peças em 17 anos de carreira — enquanto"desencarnava"? Como Horzog, personagem
Imaginário o titulo de livro do Saul Hellow.
quo desandou a escrever cartas a amigos o
desconhecidos, vivos o mortos, Gêrard De-
pardieu escreveu cartas. Aos pais mortos, ao
presidente da Republica, ao cineasta Fran-
çois Truffaut. E ainda ao trabalho, A doença
o ao dinheiro. Cartas escritas, segundo o
prefácio, no intervalo entre as filmagens de

Trechos de cartas
A Lilette (nua __e)

".. Mm» l.llptw», nem b#uii «llíncioa, sua ii!»!i. nçâo,
«*u» irrito*, du.i irrtuiçâo. havia um amor louco, ffci
pudwwe n«r dito. m»ria o amor de pocU. Voe* n.t«
m<» Joítou na cara todo o «*>u afeto como uma mau
poíwiwlva do «ul: Eu lhe dou tudo. meu nino! Toma.
* 5_r» vooé, para o meu nino!' Nao, havia wmprw
uma duUncla. uma dignidade. Vocí »e«*crincou pornc*. Uo c<h1o. am 20 «liou. Voe* era uma uma mulhiT
••iicar.Lftdor-.. como Cathrrlnc Deni'uv««. tmm com
prwadtr. wm utber, irnn«formou«M> numa p<x^,<ini.
l>cu m«< tudo dlwrrtAmpntP Man «U1 o oogotâxnento.
(juano at* a mnrlf.

Ajfora. enlAo. nao podorá m» Impinllr da lho dlier
o que todoa ou «ou* barulhou e urro* tentaram sufocar
Inuitlmente. r>u fra-v Ubu. <*U\ fnux» minúivcula
que oa irrito* contiveram por tanto tempo, esta fr-Mv
da qual nó» todoa tomo* modo. eu a encrcvo. ml-
nha LllclU". nlmple*menl«: Amo voe*..,*'

Ao Presidente François Mittcrrand
"O nenhor * al*u#m com

quem nio tt> tem net*w<t(l*íj«« etr
brilhar, d" *» falir valer. Atln-
Ke diretamente o coração dan
PM*o**. llâ du»* manetriiji de
conduitr uma multidão: nenílo
uma e*lre!a poji como Mlchael
Jacknon. transportado de um
concerto »o outro num catxute.
aettando seu publico atravé* de
uma Idéia mesnlinica do ho-
mem. Idéia llirada ao aacrinclo
e ao nofrlmento, e ha a nua ma-
nelra. R uma comunhA'). uma
Wtilha, uma lro,rA quaee amo-
roaa. Com f*ta caru vio pensar<jue sou o conduior da campantu do Partido Koclaliiita.
Man eu nâo faço política. AISah. tenho que ser franco, naoentí-.ido narta de política Ape*ar de tudo. se eu foaae um
homem de dlreiU. eeria uma estrela, com amblcôe* Impe-
rlosas. todo o tipo de amtiiçAo. como querer o poder, dirigir
tudo, f,uer com que no exlstlaw eu Ku detesto o tipo one
man show. carnvar um filme scnlnho sobre os meus om-t>rxx» Ooslo de vários numes no carUi de um nime. '*

Sob o sol dc Satã e Camille Claudel. A carta
a Isabel Io Adjanl, no entanto, revela que o
Impulso prosseguiu algum tempo. A precisãoda temporada literária de Gêrard Depardieu
importa menos quo a boa surpresa que ela
representa.

As 25 cartas que compõem o livro foram
praticamente arrancadas pelo editor francos
e logo transformadas em best-seller. A vora-
cidade dos leitores 6 compreensível. Poucos
gôneros literários permitem tanta sensação
do intimidade quanto cartas. B, tratando-se
de um ator. geralmente oculto sob máscaras
alheias, esta possibilidade de chegar á pessoasem atravessadores era das mais sedutoras.

Do uma certa forma. Gêrard Depardieu
escreve como interpreta: impulsivo, intenso.
contundente. ínsolente com Marco Ferrerl
(seu diretor em Chio maschió), emocionado
com Patrlck Dewaere (seu parceiro em Co-
rações loucos, que deu um tiro na cabeça),
afetivo com Adjanl o Deneuve. corrosivo
quando fala de dinheiro o de trabalho e per-turbador quando fala de seus pais, Depardieu
encontra ainda espaços para humor e Ironia
e numerosas referências ao cinema. Nâo so
trata de comemorar nenhum «ônio literário
nascente, mas compartilhar um desabafo co-
loqulal e original, com ótimos momentos.
Voilà trechos de cartas de Depardieu:

A Detlé («ieu pai)
"Ainda escuto voe* berrar; TVrn muita coisa que«•u queria ontonder!'
No entanto. * simples: Mlctie morreu. Déd*, Eu

POMO lhe diícr Isto porquo estava lá. Ela foi embora.
E voe* nâo terá mais ninguém com quem dividir sua
cólera. Vai ter que se virar sorlnho, brifrar sozinho
Ainda escuto voe* irritar: .Mas que diabo ó Isso!

Aquele diabo. Dôdé, * a morte. Voe* soube evitar
bom a visão do perto. Nao queria saber do nada.
admitir nada. compreender nada Cego e surdo
Quando lho aprowaram para vir ao hospital, ainda
irritava: Mo chamaram paru ficar aqui!' Meu Deus. A
Lilette nilo entA morta yoc* * que esta vivo. A
injustiça.''

A Catherinc Deneuve
• l.l numa posqulsaquovoc*

era a amanto sonhada pelos
franceses. Hei que correm
umas lenda» a nosso respol
to, que as pessoas imaginam
coisas de nos desde O ultimo
metrô. HA aljco de proibido
entre nos. Voe* * um idolo
1 urKU*s. tem classe; eu sou
um nlho de camponês corn
mAos fortes o multa saúde.
No nime de François (Truf-
faut), voe* se dá bruUlmen-
to a mim. sem pudor, no
chão. como hô sao capaios de
ousar aa mulheres educadas. .
conqulsu social, a oportunidade do um cara dá terra,
melo grosseiro, ser amado pela mulher mais bela do
fuufcoury Salnt-Oermain. E a tomada da Bastilha do
amor!."

Voe* e eu, è quase uma

¦ A ELizabcth (sua mulher há 19 anos)
"Eu não sabia o que era um sentimento amoroso.

Nâo sabia que a gente podia amar a mulher que a
«ente ama.'

Mal* c-rtM <*a Dvpardtwu tm pég-f I
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Estância Sabor Internacional

Um restaurante onde o requinte de um dos melhores
hotéis 5 estrelas do Rio, se alia a um cardápio
internacional para agradar os paladares mais
apurados, com vista para a praia de Copacabana

Lobby Bar Queijos e Vinhos

Em ambienle acolhedor o LOBBY BAR é o local
perfeito para esta promoção do mès de outubro.
Você poderá degustar os melhores yinhos e apertttvos
no melhor do Ria

Skylab ' Bossa Nova

Um iugqr descontraído para se ouvir música ao vivo
e tomar um drink em atmoslera aconchegante, com
vista panorâmica da praia de topacabana (30? andar)

Av. Atlântica, 3264 ¦ Reservas: 521-5522
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V/omo nos antigos palácios dos califas o Rio Desig-n Center
vai ser todo coberto por magníficos tapetes orientais, novos e
antigos: Kashan, Tabriz, Kasghay, Belouch, Meshed, Kirman,

Nain, Ispahan, Ghoum, Kazak, Senneh, Killim,
Paquistaneses, etc.
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Realização
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São 2.000 m de tapetes, cora iraportação direta.
Demonstração de restauração de tapetes no Show Room.

Local:
Malls, Show Room. Rio Antiques Center e loja Orient Express (sub-solo)

Exposição:
De 26 de outubro a 12 de novembro

Segunda a sábado, das 10 às 22 horas
Domingo das 12 às 20 horas PnmotàoORIENT

EXPRESS tupetei orknlaU .íiirommra.
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Hora da Bienal
Novomhvo <*. n mc-B <ta Bienal do

Música Brasileira Contompora-
noa, a maiH importante amonira*
gi.rn da nossa produção muBlcal. A
partir dn dia 22, no Toat ro Munlcl-
pai, obras do W6 compositores, ro-
proBcntando todas as roglfios do
pais, entanto sondo oxocutadaB no
Municipal, na Haia Cecília Molro-
les o no Mubou do Arte Moderna. O

concerto do abertura vai reportar-
ao no evento que deu orifíem à só-
rio das Bienais: o 1" Festival do
Música da Guanabara, realizado
ha 20 anos, o que projetou no cena-
rio nacional ob então Iniciantes
Almolda Prado, Llndombergue
Cardoso o Fernando Cerquei™, en*
tre outros.

ONTRAPONTOS
Luiz Paulo Horta

Ashkenazy na URSS
Mais um artista russo

empreendo o "regresso ao
lar" depois do um loniío exi-
lio: desta vez é o pianista o
regente Vladirnir Ashke-
nazy, que em 1963 deixou o
seu pais com criticas severas
ao regime.
Um ano antes,
Ashkenazy
vencera em
grande estilo
o Concurso
Tchaíkovsky.
Fora da
URSS. desen-
volveu uma
carreira sen-
saeional, pri-
meiro como
pianista e de-
pois como re-
Rente. Estabe-
fecòú-86 em
Londres, mu-
dou para a Is-
lãndia. onde Vladirnir A
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viveu até 1978, e finalmente
radicou-se em Lucerna, Sui-
ça. Ashkenazy está no auge
da carreira. Seus concertos
em Moscou — onde ele toca-
rá e regerá obras de Heetho-
ven, Tchaíkovsky, Mus-

sonjsky,
Rachmani-
nov, Ravel e
William Wal-
ton — sào pa-
troeinados
pela Funda-
çíío Cultural
Soviética,
cujo patrono
é Raiss.i Gor-
bachev, .*\
renda dos
concertos se-
rá destinada
ao fundo do
ajuda às vi ti-
mas do terre-
moto da Ar-

shkenazy mènia.

SEMIBREVES
O jovem pianista brasileiro

Eduardo Montoiro, aluno de My-
riam Dauolsborg, acaba de vencer
o Concurso Internacional do Colo-
nla, Eduardo era o único finalista
sul-americano, e conquistou tam-
bém o prêmio ospoclal para o "me-
lhor intérprete de Boothovon".
Recebo US$ 15 mil. e realiza uma
totirnée de lí> concertos com aa
principais orquestras da Aloma-
nha,

A mcio-Hoprunn Murguritu
Sehuck í* o destaque do Plorrot
lunairo, de Schoenbcrg, que será
realizado sábado na Sala Cecília
Meireles, com o upoio lie um e.seo-
lliiiln grupo instrumental,
e A BooBòndorfer planeja para
breve a inauguração de uma sala
de concertos no Klo. Esse espaço
pianlstico funcionaria só para
convidados. Para cuidar deste e de
outros assuntos, a firma tem mais
um representante no Rio: a em-
prosaria capixaba Carmon Ver*
vioet

Oportunidade para conhecer o
novo Auditório Guiomar Novaes,
vizinho á Sala Cecília Meireles, í* i>
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Mar gari ta Schack
recital do jovem Ralf Kblers (v
lu) marcado para dia 2,
lKh:t(lm, com entrada franca,
programa, Brahms, Hlndcmi
Schubert e Webcr. Ao piano, I
niel Nagy.
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Um músico judeu Festa de bandas
O final da exposiçáo Heranças e

lembrançco:. no Museu Histórico Na-
cional. coincide com um concerto im-
portanto da Academia Antlf.ua Prd-
Arte; hoje às 18 horas, no Museu, com
entrada franca, a Academia, que tem
a dlreçAo de Myrna Hnrzog, apresenta
pela primeira vez uma visAo abran-
gente da obra do Salomone Ros*),
compositor da Renascença virtual-
mente desconhecido no Brasil, Nasci-
do provavelmente em Mântua, em
1570. chamado O Ifebreu por seus con-
temporaneos, Rossi è o único mUsteo
Judeu anterior ao século 18 do qua!

ficou uma obra consistente, registra-
da em partituras Virtuoso do violl-
no. itozou de grande prestigio em sua
época, colaborando com Monleverdl
na composição do um oratório. Sinal
do rcwp«'íío de quo ele gozava foi a
dispensa de usar a estrela amarela
prescrita para m judeus por um Con*
oflio de 1215. A Academia Pró-Arte.
ate asora a única oniuestra brasileira
a apresentar se com instrumento»» de
época, apresenta hoje. de Kalomonc
Rossi, peças como a Sinfonia grave, a
Oallarda IFAndreastna, Sonata deita
Iai Moderna e uutnu*

DominRO próximo, das 13 às 20
horas, realiza-se no Salão Loopol-
do Miguez da Escola de Música
irua do Passeio) o H» Encontro
KsUdual de Bandas de Música Ci-
vis. com patrocínio do governo do
Estado o da Federaçáo Klumlnen-
se de Bandas Civis. Presentes con-

Juntos como a Banda do Música do
Colétrlo Salesiano. Sociedade Mu-
sical Beneficente Lira dos Conspí-
radores. Banda de Música IrmaoB
Pepino. Sociedade Musicai Nova
Aurora, etc. Pena que nào seja ao
ar livre...

fe^JOEJjj
CAR TAS

D Teatros fechados
Finalmente, depois de vários anos. está sendo

anunciado quo o Teatro Gláucio Gil será reaberto
em janeiro. Espero que a notícia se concretize,
porque é um absurdo, numa cidade como o Rio de
Janeiro, existirem Untos teatros fechados.

Acho que todos da classe teatral deveriam lutar
com todas as forças e nfto ficarem calados diante do
fato de termos no momento seis teatros fechados
há bastante tempo: o Carlos Gomes, o Delfin. o
Mesbla. o da Malson de Franee, o da Manchete o o
já citado Gláucio Oll.

Quando alguém pretende montar um espetáculo,
tem que começar a procurar um espaço pelo menos
com um ano de antecedência. Isso com otimismo.
Geralmente existem mais de dez companhias tea-
trais disputando o mesmo palco ao mesmo tempo e
diversos teatros sâo ocupados por quatro peças
simultaneamente (urn.i no horário normal, outra
no chamado alternativo e mais duas infantis), o que
causa uma superlotação nem sempre bem resolvi-
da nos bastidores, tendo em vista que os teatros
náo possuem estrutura para abrigar, harmoniosa-
mente, todos os figurinos e cenários de tanta* pro-
duçfles de uma so vez.

Ê necessário, portanto, que todos lutem pela
reabertura dos teatros desativados, a fim dc que
muitos produtores nào desistam no melo do caml-
nho. pelo simples fato de nào encontrarem um
palco disponível, quando existem tantos fechados,
Carlos Aquino, Rio de Janeiro.

] Ilustres desconhecidos
Concordo plenamente com Nelson Tangerlnl

que, em sua carta publicada no Caderno li de 2*1 de
outubro, comenta o fato de para ter seu nome e
trabalho divulgados, o artista precisa ser filho de
alguém Já famoBo; é preciso ter uma cama pronta

para se deitar.
Senti isso na pele ao editar c lançar por conta

própria, em junho, meu livro de ficçáo nem age
{Move dois dots-cinco. haverá um tempo). Fará dl-
vulgar o lançamento deste livro, enviei corres-
pondôncia para todos os jornais, junto com relca-
ses. Para os cadernos especializados em literatura,
enviei exemplares do livro, e nâo consegui nem
uma notlnha!....!

Os meios de comunicação estilo a serviço de uma

elite, ls»o 6 verdade. Continuaremos a ser os i/u.s-
três desconhecidos até que alguém resolva que
somos bons, R«**;ina Silvia, Niterói, RJ

D Reserva de mercado
A propOsito da carta do cineasta OctAvio Bezerra

sobre o Júri de seleçAo do eurtas-metragens para a
reserva de mercado, publicada no Caderno B em
17 de outubro, tenho algumas conslderaçfies a fa-
zer.

Em primeiro lugar, quando pergunta se existiria
da parte da FundaçAo do Cinema Brasileiro "uma

proposta de acatwir com o documentário brasileiro
c, simultaneamente, com a memória do pais", Oe-
távio Bezerra deve estar brincando Nao posso acre-
ditar que ele desconheça que a FCB ó o depositário
dessa memória. Náo só pelo trabalho de dlíu&Ao.
recupenvçAo e prcservaçAo de filmes desenvolvidos
aqui, como também pela composição de nossa car-
teira de produçAo, na qual os filmes documentários
representam, no momento, 40% do total.

No que se refere ao protesto contra o ultimo júri
de seleçAo realizado — composto por 13 pessoas
indicadas ou pertencentes ás entidades de clajwe. e
presidido por mim. que aliás nâo exerci o direito de
voto — dove ficar bem claro que a FundaçAo do
Cinema Brasileiro cumpriu fielmente o que dispõe
a resoluçAo 137 de 24 4 «7. emitida pelo Conclne
resoluçAo esta que pode ser considerada como uma
conquista de classe cinematográfica, que se fez re*
presentar nas discussões que levaram A elaboraçào
do texto.

No entanto, nâo basta que a lei tenha sido cum-
prida. NAo tenho, inclusive. convicçAo de que os
crltórlos atualmente adotados sejam os Ideais
O recente episódio que envolveu o 1F Saláo Nacio-
nal de Artes Plásticas mostra que os critérios de
seleçAo ou avaliaçáo das obra» de arte devem ser
dinâmicos c sempre abertos a questionamentos
Nesse sentido Já entrei em contato com o vlco-pre*
sidente do Concine. Roberto Farias, que se dispõe a
colocar em pauta no próximo plenário, cm novem-
bro, modificações ao texto da resoluçAo 137. desde

que a classe cinematográfica se mobilize para Isso
e se faça representar. Discutir o cinema, aliás, é
uma das atribuições da FundaçAo do Cinema que
desde Já. coloca seu auditório A dlsposiçáo para
quo se organizem os debates, uma vez que o prOxi*
mo Júri se avizinha. Ruy Collftt Solher--. prtaldent* da
I ii in !.i.. .1.1 du Cinema Brasileiro, Rio dr Janeiro
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Reprodução da Iitoçravura Relatividade
(1953». de Escher

D 'Top model"
Tivemos no dia 18 de setembro a feliz surpresa do

constatar que além de sua Já conhecida e compro*
vada genialidade eletrônica, é também grande o
conhecimento artístico de Hans Donner Conheci-
mento que lhe possibilitou encontrar num dese-
nhista obscuro e quase des<ronhecldo ipara nos tupi-
niqulns) da Europa a fulgurante inspiraçAo para a
íellura da interessante atn-rtura da novela Top
model, que estreou no mesmo dia Ficamos espan-
todos: teria sido este desenhista, por Intermédio de
Hans Donner, exumado em nome da arte11 Teria seu
espectro retornado, para tornar se o novo guru
da mídia? Ou então. u*r-se-ia transformado num
vírus de computador a Infectar o micro de Hans
Donner?

Certamente estas indagações náo atormentam
as mentes das milhões de pessoas, que tém na TV
seu lazer favorito iúnlco'') Porém, devemos çonfes-
sar que ficamos ávidos por encontrar na extensa
lista de credito» da nova novela o nume do nosso
desenhista predileto. NAo entendemos, pois. por-
que nâo foi incluído nesta lista o nome ftAo curto)
de Escher.

Entretanto, lamentamos verificar que le a des-
peito da estroboscópS'' parafernália eletrônica quo
está â disposiçAo de Hans Donner e equipei desta
vez a criatura nâo conseguiu engolir o criador.

Com seu Interminável e impossível desfile, a
obra original, embora mero desenho a nanquim om
preto e branco, sem som. cor nem movimento apa-
rentes, nos toca multo mais profundamente, nos faz
refletir, nos emociona, em suma. nos r.iz verdadei-
ramente pensar atingindo, assim, o objetivo
ultimo da real obra de arte. NAo dá mesmo para
lnclulr-o nomezlnho nos créditos. Hans?

Infelizmente, nâo lenho uma foto do magnífico
desenho de Escher -• O labirinto. Porém, acredito
que ele faça parte do lindíssimo álbum de Escher
que podo ser encontrado, por exemplo, na livraria
Leonardo da Vinci, Fernando Gomes do Nascimento!
Niurói, IU

D Espanto
Espanta que ainda existam no Rio de Janeiro

freqüentadores de cinema, uma vez que tudo no
circuito exlbldor parece ter sido organizado para
cura-los de seu vicio. E o curioso 6 que as piores
salas sáo Justamente aquelas que tèm algumas fu-
maças do cinema de arte.

O Studto-Copacabana. por exemplo: todos sabem
que a proJeçAo lá è péssima, mas o que sucedeu no
dia 22 de setembro, na sessão de I5h30 de Barfly,
ultrapassa todas as medidas. Os personagens pas-
sam a maior part«' «1° nim>' Moados, é verdade, mas
o tremor lncontrolável que se apossou da imagem
o deixou o publico com enxaquecas nâo provinha do
oV/inu"! frwncrtJ do protagonista e sim dos projeto-
res defeituosos. O Rlcamar •* outro. Sá ultima
sessAo de 10 de abril de Bom dia Babilônia, assim
que os dois irmãos Italianos finalmente consegui-
ram arrumar um emprego nos Estados Unidos, o
projetor quebrou e os espectadores tiveram o trata-
mento de praxe; chá de cadeira, discussões, má
vontade do gerente e ta/e para voltar outro dia no
mesmo poeira No Cinema 1 nâo ponho mais os pés
desde que. numa sessAo de Betty Blue - 37.F' lc
matin de 23 de fevereiro de 1987, com ar condiciona*
do "em reparos", a temperatura ambiente superou.
calculo, a indicada no título original. Somado ao
cheiro de mofo e á projeção que ora corta as cabe-
ças dos atores, ora expulsa as legendas, o resultado
é de catontear qualquer mortal. O mofo. outrossim,
deve ser marca registrada dá rede exibidora. pois
também se faz notar no Paissandú. Achilles Emilio
Zh1u.it Seio. Um de Janeiro.
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[77 ® AQUECEDOR • MÁQ. DE LAVAR
• FOGÃO • GELADEIRA

¦ CENTRAL DE ATENDIMENTO
'CONSERTOS DE ELETRODOMÉSTICOS

fe; Garantia de lano Visitas Grátis

FriencTs no People
Amanha Bebei Gilberto * Av. Bartolomeu Mitre, 370 • TY5l.: 294-0547 «TpÔB IO h

f .... NBilinho
l Kalser JHancoe

QílCOl apresenta

• DE4? A SÁBADO 21:00h • DOMINGO 19:30h

JOSE DE ABREU
LILIA CABRAL

nowhmSARAHKUBITSCHEK
ATOR CONVIDADO

YVAN MESQUITA
FÁBIO JUNQUEIRA
co-oCARlOSlACERDA

E GRANDE ELENCO
AUTOR E DIRETOR

LUIZ ARTHUR NUNES
Moatau

CENÁRIO E FIGURINO
ALZIRO AZEVEDO

MOiiímu
TRILHA SONORA

UBIRAJARA CABRAL
UAMKMUU
PRODUÇÃO

JOSE DE ABREU. MIRAM DANTAÍ
TIRÜZA QUINTINO

MIM w

s
LU

ESTREIA
DIA 31

ESTACIONAMENTO PRÓPRIO
ENTRADA P/PRAÇA TIRADENTES

apoio CAIXA
tCOHÕMIC»
muriAi HOTRGIÔMA HOU CSrWO g°oZ5FA1

TEATRO NELSON RODRIGUES
Av. República do Paraguai, s/n?

Sábado você tem Idéias.
Domingo você tem Ensaios.
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PROMOÇÃO DE TAPETES ARRAIOLOS
DE DIAMANTINA E RECIFE

Art 05.11.49
COPA; Ru» KSãBÕ Una, 3* »oa

Tala.: SSe-SSfll - 336-8173 - a3Q-BO*V5

^ *4r2ALFAIATE MÁGICO
FAZ SUA ROUPA ANTIOA. MODERNA
Consela calças, paletó*, moderniza gravatas, troca coian- ~

nhos e punhos de camisas, faz ceizido invisível • tmea zl*
i*-r de calças e jaquetas ¦ relorma qi^alquer roupa

285*7038 • 237-8106 • 285-1148 • 257-0277

mçci*
M92B

R 0 JAZZ CLUB — VOZES PARA OS 90—HOJE E
AMANHÃCOM A CANTORA—NEILA CARNEIRO

Ap-etantada por ALCIONE
Molol Mendien (SiaDsoio) * T««a mm . mnn a ;u X- >W.i(. a.

ÚLTIMOS DIAS

PRONTA ENTREGA
FESTEJA SEU ANIVERSÁRIO

QUALOUER PEÇA NCzS 95.00 A VISTA
R Visconde de Piraja. 550/ 306 Ipanema

IN - CONFIDENCIAS DE CLECIO PENEDO
Como parte das comemorações do Centenário da República, o Museu
Histórico Nacional está expondo a obra mstigante de Clécio Penedo, que
resgata com visão crítica as figuras de Mário de Andrade, Antônio
Conselheiro, Rondom, entre outros. É imperdível.

Museu Histórico Nacional - Rua Marechal Ancora, s/n°
Vernissage hoje às 18 h com cocktail.
De 3a o 6o feira, das 10 às 17:30 horas.'
Sábados e domingos de 14:30 às 17:30 horas.

ftilrocinioa=SPa
Centro Cultural Itaipava

Itaipava
Posto 24 Horas

DUVIDAS
SOBRE

ASSINATURAS?
LIGUE

ASSINANTE:

JB
 



JORNAL DO BRASIL terça-feira, 31/10/89 o CADERNO B

TINTiM, LIDADOR.
65 ANOS DE RARA TRADIÇÃO.

Jl
0 LIDADOR ESTÁ COMEMORANDO 65 ANOS.

E A SQUIRE E SEUS REPRESENTADOS
'* 43j NÃO PODIAM ESQUECER.

SfflK SQUIRE REPKESEOTAOTB DrsTkiwnxis
João Pires Vinhos S.A. — Portugal
Sociedade Vinícola Dom Eudes Orleans e Bragança
TeL: (021) 2174747

A Tear promove lançamento rios Àrrálòlòs
"Arte'Antiga" "ed.i 

linha "Art-Noveau", enr
tapetes de tear.
Venda Especial Até 04/11/89.

' "O.i-A iii.iiii-m.i Tel. JÁ7-1693, '¦'

U% fim.
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OFERTAS
DE

^ ÜNIVERSnRIO
DESCONTOS ATÉ 307o

Vestidos - Coniunlos - Saias - Calça» - Uurmuda*. e com-
plela coleção de blusas.

TAMANHOS 42 I 50
PRONTA ENTREOA PCRMAHEHTE NA TABRICA

RUA BARATA RIBEIRO. 3ÜI - 8« ANDAR . TEL. 239-1241

JBCartão do Leitor. __
Não entre na moda sem ele.

CORTINAS
5AV«NA«A

Cortina» Japonoai' 
Corw ¦ Enrolar Painfí»

Mr>v*r>
PeriUnii

horlionlais r
vertical*

Ventilam*
rm HVC

00-5588 1208-7997

£ 1*2

DUVIDAS
S0BRF

ASSINATURAS?

UGUE
ASSINANTE:

•?$/* ^sr? •-" *"*'**#

Equação Simples
CAMISETA = 10% DESC.
CAMISETA + BERMUDA = !5°o DESC.
CAMISETA + &ERMUDA + TÊNIS = 20% DESC.

5

Esso é a Progressão Aritmético do
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Já iras bancas,
a revista

ais gostosa do Brasil!
0 QUE ELAS ESPERAM DE VOCÊ N0 PRIMEIRO ENCONTRO
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NA fMTREVISTA,
ÍDS0N MUSA, 0A RHODIA:

0 BRASILEIRO QUE
COMANDA UM IMPÉRIO E

SUA REVOLUÇÃO PARA
OS ANOS 90

TESTE:
0 KADETT É BOM

PARA NAMORAR?

EXCLUSIVO:
COMO CHICO

BUARQUE CRIA
SEUS GRANDES

SUCESSOS

RANKING:
OS CHARUTOS

MAIS
GOSTOSOS DO

BRASIL

Is»?
VÍDEO ERÓTICO:

Of CAMPEÕES DE AUDIÊNCIA"
MODA:

AS SUAS CORES NO VERÃO

O GUIA DO PRIMEIRO VOTO:
ESPECIAL PARA MAIORES

DE 16 E MENORES DE 47
ANO 15 N.' 10

Venda proibida paia mertoras be 18 anos

EDITORA
ABML

Chiquinhó
Scarpac

Dorls Gicsse,
o par da

moda da noite
paulistana,

cm temporada
carioca, na
mesa do Le

Streghé

Pau o Jiilnir
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Bsfilla

Francisco
Brandão com
Leila Richers
movimen-
tando a noite
do Rio

Sucesso
Pn«<cnça fcBl^ladlnnl-

nw domlmro A noite no
l'n l>ux Tmí.i. rr* pia-
tela do ahos» do AírnAldu
Timóteo, o acadêmico
Au.itre«f*Üo de Athaydn
acabou roubaiulo a noite

Deu nela autóstrafou,
ganhou quatro beijou e
apertou aírumiui dej4;.n.ui
de mar».

Só nc<ju faltando can-
tar.

Na pedra
tntptrado no Country

Club e no late, o Danço
Central lul iriijijffiiror uma
pedra, na qual panarão a
ter aflxadot por 30 dias oi
nome* e oi cumeulot doi
candidatai a montarem
bancai múlttploi.

Durante um mtt. quem
tivsrr atquma cotia contra oi
aspirante! a banquetroí pa-
dera comumair ao DC suas
duvidai, luspeitas e quet-
xni para atsrrtffuaçúo.

• •
O Banco Central está na

dúvida ic iru próximo paiso
*erü instalar uma bancada
de jurado* ou instituir o Jl»-
tema dai bolas pretas.

¦ ¦

Ruim de perna
Deve andar de rriala

tsaiia o ,4t|,-t.i U-.li-.in (aw-
Uno, iju. no Tim de isemana
avançou o «mil num CTO—•
nirnlo do aubúrbio, abai-
roou outro carro •• fu)r,iu
eorrrndo para «*r alrançado
s«0 metro* à frente por po-
pular" qur o «eguirani.

Afinal, para um r^cor-
.li-.i.i «ul-arnrrirano dr vpUj-
cidade r nx-dalha dr praU
ii is Olimpíada* dr Seul DO*
ÍOO mrtro» raso», Caetano
(ri unia rorrida abaiiu da
critica.

¦ ¦

Vai mudar
O Governador da Ilihla, Ni-

10 Coelho. Já decidiu mlknv no
netrundo turno Ai eloloAo pre-
Rldenclal.

Ê nesta decl&lo que eulA a
explicaçAo para o (ato de o
prculdenclAvpl Fernanilo Col-
lor ter patinado na «emana
paaaifla por Ouanambl, ten-a
niital do Koverniulor, qui- JA
foi pn'fi'llo tia cldado, riem fa-
ter comício.

NI!o, que sucoslou no ponto
ao hoje candidato a vlce-preu-
didente do PMDB. Waldir Pi-
rea, uutá dlaclpilnadamente
apoiando a candidatura pe-
medeblata de UlyBima Oulma-
raea neate primeiro turno.* •

Fidelidade tambtira tem li-
ml te.

Sem con írole
Ao diretor cia /lMocincdo

Comercia/ do Rio, Alfredo
Marquei Viana, o consultor-
geral da llvpública, Clàvii
Ferro Costa, revelou estar
preparando um projeto para
desvincular as empresas de
economia mista do controle
da Secretaria Especial das
Empresas Estatais, quê consi-
dera inoperante e excessiva-
mente teenocrcltica.

A medida trará ás empre-
sus maior agilidade, inclusii<e
quanto a determinação de
pn-ços e planos de salários; c
permitirá aos acionistas mi-
noritários uma participação
mais ativa na vida das empre-
sas.

O projeto deverá ir para as
mãos dò presidente Sarneu
ainda esta semana.

Pelo sim, pelo não
Para uudar o tovrntador Moreira Franco,

que aparri-ru úbado à noite jura viailar O
lurspiul dr Si4i Joio dit IWra, ax criança*
impnivivararn um i-nro da nume a Bota fè no
Velhinho, da campanha do deputado llssw»
(.iiimarài-* a prruidínria da Krpúblira.

Moreira atê ar,ura nio entendeu m- a músi-
ra foi uma homenagem a mu partido, o
PMDB, ou uma rrfiTÍnria mal di*fan,'ada a
"•riu rabeliM pm-orement*- frUalhon.

Pelo »im, prlo nlo, o governador can-
Um lAmbétn.

¦ ¦ ¦
Tempo de espera

Pelo menos dei frrandee projete- (mobília-
rio» em 8Ao Paulo eatAo prontinhoa para ner
iancado».

Bo o aerfto. entret4Wito, d»'poia do Bepundo
turno daa olelçoea.

Oi» lncorporadore* preferem eaperar pelo»
reaultivto* — sejam ele» qual» forem — do que
tentar reaquoeer aafora o mercado pnullnu» do
wtor. pajillimdn hA mai» de duaa Bemanna.

Q«fuem r quem
Os novos embaixadores da Israel e da Sica-

ragua apresentam hoje suas credenciais ao
presidente Satnev.

O ísraelanse iMavid Ephrati t de carreira. )á
tendo alguma experiência de America Uitir.a
— foi embaixador no CHtle de 1933 a 19S7.

O representante de Daniel Ortcga é enoe-
nheiro hidráulico.

Bom tlc banca
0 brm «uci-dido empresário Ivan Ilotrlho,

que ii44* hora* vaja» ri)*la de brincar de moto-
ri*la de lati r rariwlo, c*Ui fai^ndo ,-..,,',

(li.l. :n. qurm putaalM j,. !., ','. i.i Micuel
Couto, podrrta encontrar » banqueiro e depu-
tado tiiiano itonuldo (V-rar Coelho — elecan-
ti-inentV vestido com um bem cortado U-nio,
gravata Hermr* r mocaaaiof Italiaoot — in*ta-
lado na calçada vendendo por N'("/$ 20.(Ml ca-
¦ u .. ;,,- a*»inada* por Millôr Fernandes para a
campanha de Mário Covas.

0 negócio ia de venUi cm popa até que
allfuem avisou o camelô da chegada da fisca-
li/.i' An do TRK.
9 ( ¦ /.ir Coelho, atrapalliado com o troco que
fatia para um comprador, teve que fugir às
pressas, refugiandu-se numa lanchonete da
proximidade.

? • *

Como vendedor Ambulante, (czar Coelho
mostrou que também leva jeito.

Km dois dia» de rua, vendeu 700 cami-
setas.

Roda-Viva
D. Maria do Carmo Nubuco o Oisela Aniarnl

»erAo aa nuuuinhaa do Apariclo Basillo no lan-
cimento, hoje, no Rio DswiRn Center, do seu
livro do cronlcaH nobre o Rio e SAo Paulo.

Cecília Noronha convidando para a inau-
guruçào hoje no Faxhion Mall dc sua loja
Malha e Cia.

A economlata Maria da ConcelçAo Tavares
deverá aer a utraçAo do» prôxlmoa prognimn-i
da campanha do deputado Ulyaaes Oulmarftcs.
Foi convidada a participar ativamente po-
10 departamento feminino do diretório do
PMDB no Rio.
S) Quem chegou de Lisboa para uma tempo-
rada no Rio foi Eugenia Mello de Castro. Veio
acertar um novo I.P gravado aqui e um eape-
ciai na TV Manchete.

Está um primor de bom Rosto o livro sobre a
obra do pintor Rubena Oorchman quo a editora
Salamandra e o marehand Paulo Fernandes lan-
çam dia 7 na galeria Jean Bogichl, com direito
á presença do artista.

Uma grande feijoada festejando o ani-
versário do Sr. Antônio Troisi movimentou o
Antonino no sábado, reunindo um incontável
número de amigou do homenageado.

O ox-mlnistro Armando Faleáo lança hoje
om Fortaleza BOU livro Tudo a Declarar. Depois,
estica até Quixeramobim para uma semana do
repouso antes do voltar ao Rio.

O médico Cláudio Rebeilo será o pre-
sidente de honra do Congresso Brasileiro de
Cirurgia Pláatica, quo acontece de 5 a 9 dc
novembro cm Blumenau.

Presença certa
O Brasil vai estar repro-

sentado no Coniírnsiio Mim-
dlal do Corrupcfto o Governo,
quo acontecerá na Holanda
na segunda quinzena dn no-
vmbro, tendo como pauta a
discussão de problemas da ad-
mlnlntrai.-áo publica.

O Kovorno, quo vai mandar
itlKuem representar an coros
nacionais em evento do tal
magnitude, está, entretanto,
encontrando alguma dlficul-
dado em eacolher seu repro-
sentanto — nliiKUém quer ir.* * *

Se o Brasil levar o convite
a serio, lota o auditório por
uma semana.

Ameaça
Os telefones da Câmara

dos Deputados podem ser
cortados nos próximos dias.

A Telebrasília. que hú três
meses tenta sem sucesso rece-
ber os atrasados, já mandou
avisar que deste mis o hei-
ço oficial não passa.

¦ ¦ ¦

Vida dura
A atriz Y.ut Z/a Gabor,

cumprindo pena de prisão por
desacato à autoridade, está
levando uma vida de cão.
9 Instalado numa cela espe-
ciai de uma prisão paga —
100 dólares de diária — a
prisioneira recclM-u uma TV a
core* sem controle remoto.

Tem que levantar da ea-
ma cada ver que desejar tro-
rar de canal.

» * »
Felizmente, a pena de //a

Zra trnnina dia 211 de de/.em-
bru.

Troca-troca
• Do senador Roberto Cam-
poa, «ibilino. sugerindo um
troca-troca no sindicalismo
internjurJonti]:
— O Solidariedade, da Polo-
nla. quo quer a privatização,
poderia vir para cá. e a CUT.
que está de olho na eatati-
znçao, poderia Ir para lá.

Poesia pura
A veia lírica dos homens

públicos brasileiros anda
mais prolífica do que nunca.

O mais recente vate a ter
coragem de exibir em público
ai poeiiu» de sua lavra é o
senador Àutco Melo. que m-
mrd lançando em novtmbrn
— i ii;.',:Ju pela gráfica do Se-
nado. cava sana dire — sua
trilogia Inspiração.

A obra poética completa
do senador se estende por ¦//>?
ínfermindwií páginas e tem
como destaque o poema Me-
nina Manga — iwhi "garota

feita de manga- dençosa, lin-
da de tangai uma alegre
franga", * # •

.iíncía acaba na Acadc-
mia.

¦ ¦

Choque
*• 0 presidente Sarney não
vai dormir boje.

Recebeu ontem um paper
do ministério da Fazenda in-
formando-o que da arrecada*
ção do governo federal em se-
lembro no total dc VC/.S 7
bilhões 2;tl milhões, nada
menos que N'CzS ,T bilhões
100 milhões foram gastos
com o pagamento da folha de
outubro do funcionalismo
público.

¦ ¦

Dè volta
Voltou ao pulso do can-

dldato Fernando Collor o
magnífico relógio Rolex
OyHter do ouro. com pul-
seira de couro, que chegou
a ser substituído por uni
de outra marca, mais ba-
ratinho, durante alguns
dias de sua campanha.

Collor usou o relógio
em seis carreataa o seis
comícios na sexta-feira,
na Bahia, o continuou
com ele em mais uma dú-
zia de eventos que prota-
gonlzou domingo e ontem
em Silo Paulo e no Nor-
deste.

Collor tem inclusive
atravessado multidões pa-
ra chegar ao palanques
com o relógio impávida-
mento em seu lugar.

¦ ¦

Novo ritmo
Começaram a ser instala-

dos ontem as seis Varas de
Família que faltavam no Rio,

O setor agora passará a
contar com 12 Varas da Justi-
ça remünarèda c muis seis da
Justiça gratuita.
9 Ontem mesmo os escreven-
tes começaram a ser remane-
iados e a partir da próxima
semana serão nomeados os
primeiros juizes paru as no
vas Varas.

Zózimo Barrozó do Amaral e Fred Suter

/
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^JIECOMENDA

FAÇA A COISA CERTA (Do Um nght th»,,/),
'¦'¦ 

S|>iki> I.imi c;,ir,i Dlinnv Aioiiii O6S!0 Davi»,
">,V/ OiM.o CniiiK.iiKi Esposiio Cinéfila l (Av
Piado Júnior, 281 2962889) 146 16630
I1li 21li30 (Mano») Continuação
Numa fji«,in,i administrada isor Ítalo amenca
nos conflito» rociai- («tontos o«plo_«rn num ilra
de lorl* caloi EUA/1989
MAQUINA MORTÍFERA 2 flethal weapon
.'i ri" R chard Donnw í m Mel G hson,
Danny Glovei Joss AcMancI« loo Pesi í'd-
' (Praia dn Flamrwgc 

'. 28!) 
OM?)

1.4l»30 16hb0,.18h10, 21630 (Mano») Con

'¦ tetivog d*.* temperamentos e metí-dos
•po-toi i iiçam tMÍic*tnto- cio drogas a^obeM*»

dos polo consulado da Atnca dn Sul IUA/

A ARMADILHA DE VÊNUS (O* Vmtishl
• ¦ J" HoIhíM van Aefceren Com My-^em Bou*
siji. HorslGtinlhcr M r. e'S '" Oa hberger
Aftftf&htQfi Mtilf 3 {ttUútía da Gávea 890
322 12681 Ibn Wti.O l!-'h4ü 226 fV .««.ir

A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER
.. /-•„•,..••'.• •.,/.'••¦•¦ ,.r;,....;, (1,. I -i. I- >.,

í rotòOTrtlj

quaixfo <¦•

INDIANA JONES E A ULTIMA CRUZADA

MULHI RTS A BEIRA DE UM ATAQUE OE
NERVOS '.' ¦ •• • ¦¦: r <••

AMADEUS

MESTRÉIAS
CONTOS OE NOVA YORK

í- 666 3^*i (Min

BATMAN

,. ¦¦ :t,.i..H-,i., 1 
'(Rua 

Datifl
v*', i13 *"^ Norte 5tvnp0*nfJ

Barra I (Av dá» •"•—'" ¦'• •"•'
r, j ; jr .., tio Pus •¦•

. 692 9.130) 1411, 16630, 19h 21630 O/jer.i 2

(Pra.a de Bòtafoqo, 3'10 562 ¦19.15) 156,

1/6.30, 20h lefilun I (Au Alaullo de Paiva 3'H
239.6048) Ro*v (Av Copacabana; 0>15

230 62<1!)l 1_1> 16li30. 196. 2ÍH30 Aos sabá

dus lambem a meia nono Palácio (Campo Gr.ni
dn) )4h. 16h16; 18630 20h45 (Livre)

Superprodução com i« heiòis da» historias «m

quadrmho» O duelo omrp o iiisnceno mascaiado

Batman ir o perigoso Curmga 
"nas 

ruas du Colham
Cilv fUA/19B9

SEXTA-FEIRA 13 - PARTE VIII - JASON
ATACA EM NOVA IORQUE (h;l.i, lha 13

Pari VIII - Jason tales Manhatiati) dr; Rob Mort

don Com Jenson Drígrjotl. Soan Robeilson Ch.11
les McCuIloch ti Bsibar. Bungliam Murro Boavis
i,t (Hua do Passara 62 ¦ 240 1291) I3hj0

18630 17h30. I9h30. 21h30 Leblon 1 (Av
Aiauilo de Paiva, 391 23U b04B) Za'r/<i do
Machado ' (Largo do Machado, 29 206 6842)

Coiulcn Copacabana (Rua Figueiredo M-_*>h.M

286 265 2(510) 14h..6h. 18h. 20h 22h l,,u

ca 1 (Rua Conde do Bonl.m. 422 264 5246)

Madimira3 (RuaJoioVieonirj 15 693 2146)
«amos (Hua LeopoWma Rego. 62 230 IBB'J)

. 155.176. 1í)ii 2lli 114 anos)

li-iror Jason dc«,i Cryslal l»k« para ati-in¦¦ / r

rfílí'l**_.c*ír.t*i. rvas fu-i^ ti" Marthdttao í UA/198-t

ÊÊCONTWUA ÇÕES
QUE BOM TE VER VIVA {Bra* tato) d« !

M.itat Co*Ti lí^no [í;iyfiK'!!í*. Âtifáshn • '.*? '

(fsuad.i rt.i Gávea 899 VI 12681 ' -'"'•¦

1tihW !8h?0 20) li . ¦" - ' • •' ' ' ••'¦¦•"

2211 (Lrvre)
Fnirev nas 1 n ¦,:¦•¦• pre-stpoUUc»»b»»»'l«ii»t,
mitri i.iii.r, ,!¦ t'. de'" o» •• a» laniasias vivida»

l>or uma oen magem teltea Pioduç-ode 1989

O CEU SE ENGANOU fCtuiiKit fitt) ti* fm>l«

.'. R,ar '.¦ • • '¦'.". ' ' 11'! Mâstersor» <4rr Co

,¦.., ,i,,n,i •.».. [..!.¦. .'' 1 235 4895)
.:,! i ,,, '.•.'. .1 irada Ia >-..»- > 833 -

122 12! 8 16h30 I '* 41 ""¦' ¦ - -'• -;" •

• 182/) 14h30 16b40 IB'iV:! .'•

..-; , ' .1 • ri A""':.* í( .*-Jf- 1 o#tvfi-_-fl * M '¦¦'¦ ' ¦ N
..¦.-, ¦,:,.:.¦ • : , ¦ . ¦ I" ' . -i

....... ¦ •.,'•„ mi •¦ . iin -i ¦ 1 
'• ;, 1968

TAP A DANÇA Ot DUAS VIDAS - 
u

¦ ?Jrl^ Sa«1*T , DvTVfl Jr k* S*. tjí -v-*? St&f-t&jt

UtiUl |( •.'»! !9hl( . ' • K3 '.'• «r <<%;

..• , i, pT.. •... : ;;.,, ' : ,:'.....,• . ¦•.., • . I

ESCORPIÃO VERMELHO

A ILUSÃO VIAJA Dt BONDt

1 i;i I f,B

K-» - UM POLICIAL BOM PRA CACHORRO

: u >i <t«)..ít--'^..

um o»0 Pa*»/»» «ur-

DOIDA DEMAIS

KARATl KID 3 O DESAFIO FINAL
t#-si& **£/ - t3àfi IttJ ó*> J%&* <> •"*- .?-¦*"¦

ÜfBhMKílw 'ü,i,... Pai Mnr-la R !:,' ¦

Alvorada v*s» 11 2 150 12Í 07*1 _• .'•

3U5) d* 7» . fi*. i% 12h 14r,l6 ie*>3íi '>

ir!

(Hua Comi.» df tíorilim 334 - 284 424
durvlra 2 (Hua Dagmar da Fonseca 54 390 f
2338) A/Cr/ít» Shopping _? (Av SutHJ(l>an»i í.474 ^

, f-t' >* ','i-jti .f>;raria 4* 0*»«.» 899— '.'.

1258) l.fjhl... I Íh30r IBMS 2Jh Art M*áu'""i

. j 5C>íKj0^H) C»""'tw tí*> MâKjWif»^* --- 3-*0 
' ^.-;'!

ParatírOas (Ru* Ar.5 rai Cíircieua 350 281
3§78) UhlS if.-.i-:' -m.l' Ji', .«.'.,-, r!(,i',,
uji'«!r*|i*'t 3/0- 254 83Í6Í 15*.

j ! ;, 191» ?ih (Ifl «ru 1.

(i«do rffli um4 'i!4 ÍTS-14 dc»!» sfliSJ- friO (.oftta £C*íl
.,. ,1 .,,,«la do prolttssor i*por«*» 1UAJ19»9
)..
\, kl RE A PRESESTA ÇÕES

UM TIRO NA NOITE 8 •*

É HOJE SÓ
OivulgaçAo

A transformista Lauro de Vison estrela Mam,i> parabólica.
um dos dois curtas que serão lançados no Estação

Dois fü-Oiinhos
bem bonzinhos
M URMURIOS aln-

d» percorrem a
tala •• :t.« mi-
nuton antes da

jjoiico N.'oiiui» fíiit*>m fíirr.l-
nhos boaa M.i» «i maioria
dos einíímaa continua il«?l
ao« p*"ríi!« püstoso» dr> artis
ta» plÁstíco». moROcórdio*
dÍBCürsos «óclologico» ou
animaçôts» fuleira». E»ta
noit« c, Cinflctubc Estav^o
Botafogo íkpn*»ntA. ta _0h. a
programacAo Curta nas te-
Ias quebrando íi dieta Ami-
go de fé. áe Bia Werneck, t*
Mamãe parabôlsia. dt* Kl-
cardo Favtlta, apontam na
flcçAo e tentam pros-ar ; .<•
ha cinema no curta-metrn.
Ki-m rinuiih-iro

Bia v.. i:.. k tem curn-
na pi luçAo da • urta»*»

íuw in . ; a» funcíkni Ir? rot#i-
¦ ¦ 1 1 Jir**tr¦: » 'i r'-:-iii!.a«!o
(oi íj*!p lonaiSo 1 ira pai li I
imr do I'••¦ livftl '• fl ivana

Lôría de JcuV). um preiso que
pvüa ao amigo Manuel que
cuidi» «ia sua esposa, até no»
mal» íntimos detalhe* Chi-
co ülaz, Vicente Barcellrw ••
Valeria Praacino lnterpre-
tam ò amlütoso trio o filme
tem fotojrrafla de Alexandre
Fonseca, direção de .irte de
Clôvl» Bueno •• musica de
Kadinho da Ilha

Ricardo Favilia pes?a
mi!» pop O diretor doatrita
do» premiado Impresto á
bala'(19871 um turno trunfo
um senhor chamado l^iura

VI o transformista

tu.i Guararty famosa Inte
feçtual-atrií malubarista e
flsturinha fácil nó« meloa ¦.!"

'• unicatAo Iri< omodad i
• xlo e?»te <*':< e»*o. si In-

¦1 filha Maria do Carmo
(Fátima Curei resolve puxar
o tapete de sua mae multi-
mldSa Isolando um plano que
envolve a Irmã adolescente
(Laura de Viaoh) e um Kuru
(Latira de Vison), O roteiro

iom Pedro Lima Verde
e a direção de Favtlla brln-
eam com aa referências de
massa como novela, clipe e
quadrinhos. A fotografia 6
de Cleumo Begond, a direção
de art" «• animação de Ey-
manl Porto e .1 montasrem
de Ansi Maria liiniz Laura
¦le Vison ganhou prêmio de
melhor ator no ultimo Rio
Cine Festival. Merecia tre»

ADORÁVEL StDUTORA Êf EXTRA

VIDEOTAKE/FESTIVAL JACK LEMMON
Eaibicao da Criso rio consciência de Glenn Jor
rjan t|r)i« .rtlftn 16 no Cândido Mandes Hua 1"

doMaico 101 Emrada Iranca

ETERNAMENTE BEATLES I ¦ i i < de M

yl) concert com rhe BnaM-n H i« as J2hl8".
161.16 rm Cindido Mundos Hua 1 áa Marcf-

101 Entrada Iranca

VÍDEOS NO AOUANA I .!,¦' v, rio vídriO Th*-

,,¦11:: concert h ,.¦ ,i par|.r dar, 1 Bit no Adilmtn

Viden Hua da ÀilAndo.. 43 .'

NEGRO NO VlDEO I ¦ li can H" <Vir;n'i r».

riotxmn H...iiirii" n '..- 'i ri', lnhi poda ,imi,ir mi dp

Hua Moieira Hri|» as I8ii30 na BétiaioeaJlútít,
r., do II"' de Janeiro Av 1'n sidenw Vaisj.i-

261 Enlradii Iran i

VÍDEOS NO BANCO DO BRASIL !.!»<;,_•

d« MxirViai canoem ¦•• I. io Cario» RodefiuiíS.'

,,,,„ v . ;¦• .-.- in. • ¦¦ •.•¦¦• Ciiltur/iffítincn

doBriis" •'¦¦¦>'- '• '¦'¦" Bii f.nlrad-(ranc. *

>^E?-I7Sa_?£r

MATADOR DE ALUOUll
ÊMMOSTRAS
MOSTRA NOVA VORK NO CINEMA

Nv
MANON LESCAUT >&%

..*¦ i i , ífíVrtrtv*

i: (LfiioDiio-r-mi-
¦¦¦< '.',:¦¦¦ lj. .
aaNCrtljElâBOL.
[VI ;¦ ''•' I 1>J . ''.

: ,¦ . N "

i . /'í-f»'*,*: j *

(J«T? ih.$*ri*6i9¦ ¦ • v f'=tsswTEUDOXIA DE BARROS
. . : ,' i*ftf» ¦' ¦- '.' ,

¦ u . • i iranca

ACADEMIA ANTIQUA PRÔ ARTE

MUSICA NO IBAM

>

MOSTRA Dt CLÁSSICOS RESTAURADOS

4E1313S3ÜSE

SONHOS Dt UM SFOUTOR

OS GORDOS E A LTIMA CENA

PICASONHO

VAIDADESt TOLICES

\mnnsnaMüJBmnnii3iw^ 'BOTAFOGO MORA

mSIIOPPINGS
ART-CASASHOPPING 1 - Karate Kid 3 O
dvtatio tinnl de 2- a 6' as 16h30. 18h46 21h
Sihado u domingo a oailn das 1410 6 (10 anos)

ART-CASASHOPPING 2 - O céu se enganou
riu 2" a 6- as 16h40 18h60 21h Sábado a
domingo, o nana das 14M3Ü (Livih)

ART-CASASHOPPING 3 K .9 - Um policial
boin pra cachorro du 2- a 6V .15 l 70. 19h 21 h

Sábado e dütningü. a patt>r düs 16h (Livtúí Curta
Sprur/et da Ana Mana Maflalhàes

ART-FASHION MALL 1 Que bom te ver viva
I4h40. 16h30 18h2ü 20h10. 22h (Livre)

ART-FASHION MALL 2 O céu se engjiioii
16li30. 1Vh40 19h60. 22h (Livie)

ART-FASHION MALL 3 '1 armadilha de Vê
nus I6h, 17h20. 19h40. 22h (14 anos) Cuna
Tra/etônado trevo, de Fumando Sponcoi

ART-FASHION MALL 4 I.Mate Kid ., O

desafio final 16H15 Uh30 19h46 22h (10
anos)

BARRA-1 0í/marj 13h30 16h 18630. 21h

(Livie) Cuila Praia em conheço Ia du ILívia

Soligman

BARRA-2 - Contos de Nova York 14h 16h30

19h. 21630 (Livre) Curla lllm dns tluies do

Jorge furtado

BARRA-3 ff.iímari 14h 16630 196 21630

(Livre) Curta Retrato!» rasgados de Atvaona Sou
za e Si'vii
NORTE SHOPPING 1 flalrrian I36 16630
186. 20h30 (Livre) Curla Retratos rasgados de
Alvarina Sou?a e-Sttyo
NORTE SHOPPING 2 Batman 146 16630
196.21630 (Livre) Curla Quando os moteegas
wcalam. d<? Fábio Ltgntni

RIO-SUL - Batman 146 16630 196 21630
(Livre) Curta Prazer em conhece Ia. de FU-via
Seliçjman

S COPACABANA
ART-COPACABANA O cèu% se enganou
16630. 17640. 19hb0. 226 (Livru)'Curla .AisriFa
vara Manovl Congo, de Milton Alencar Júnior

CINEMA-1 F»ca a coisa certa 146 1*srv30
íMi-t ?1h30 (14*inõ*) Cntxn MttntofwtíésM-n-.i-,
rje lun Koller s lan^a Quaieima

CONDOR COPABACABANA Santa (ova. 13
Parte VIM JâSon ataca em Nova Iorque 14h

I61S, I86.20h.226 (U.inos) Curla Trapnónade
trovo, d« Tonando Sorteei

COPACABANA Contos de Mova Yrvt I4ti
16630 1911 21630 (Livr,,) Curla O aseutinho do
ementa, de Nuison Narloin

JÓIA Doida demais 1bt<30. 1/630. 19630
21630 (16 anos)

RICAMAR A armadilha de Vèrius 151-16.
1/630. I9h45. 226 (16 anos) Curta Palácio
Monroe. uma época em ruínas, do Celio Goncal
vt*s

ROXY - Batman I4h. 16630 196. 21630 Aos

sábados, sessòos a meia no>l© (Livro) Curu
Quando as morcegos se calam de Fábio Lrgmni

STUDIO-COPACABANA fscorpiio verme
lho 166. I7h10. 19620 21630 (14 anos) Curla

Um cotidiano peiditío no tempo, de Nulon Venôn
cio

ÊÊIPANEMA E LEBLON
CÂNDIDO MENDES Mostra Nova York no
cmema Ver em Mostras Curla Parahyba de Jure
ni Mactudo tíitencuri

LAGOA DRIVE-IN Adorêvelsedutora 20630
22630 (Livre) Curla ria X Flu a sombra das
chuteiras imortais dc Alexandiu Niemoyer

LEBLON-1 BiUinan 146 16630. 196 21630
Aos sábados, sessões a meia no<te (Livre) Curta
Quando os morcegos se calam de Fábio LiQmni

LEBLON-2 Sexta leira. 13 Parte VIU
Jason ataca em Nova Iorque 146 166 186 206
22h (1*1 anos) Curta O escurtnho do cinema de
Nelson Nadottt

STAR-IPANEMA Tup A dança de duas
vidas 14h30. 16660. 19610 21h30 (10 anos)
Curta Parahyba, de Jurem Machado Bitencurt

BOTAFOGO .; 1, • ., . . . .

ESTACAOI .¦.-•„• ...,.'.  .. , , .¦
(euilas) :C"i

ESTAÇA02 kms-j i,
f 1 <5 01X3*)

ESTAÇÃO 3 .1 '«iuí,.-.,,,.»,-;,. í,v,,.,. :,.,i,
1S63ÍI 21h30 (!4 anos!

ÔPERA-1 Batman I4h lM-10 !8h .
(t>..e, Cuna Prait* wtj conftecé fa d_j F*-à. i
Sel^jman

ÔPERA-2 Batman 156 I2h30 206 1', ,-ii
Curla Quando 03 morcegos «• catam. <1n Fíji
l gnmi

VENEZA /4 insustentável teve/a do ser 166
tbr> 216 (16 ano»)

M CA TETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO 1 Se.r.» feira 1.1
Pane VIII Jason ataca em Nova lotgue I4h
166 186 20H. 22h (U.iiv.5)

LARGO DO MACHADO 2 ».* 9 Um policial
bom prá Cachorro 14h I6h 186.206 226 (Li
vie)

LIDO-1 Mèquma mortífera í 141.30. 16ii60
19610 21630 (14 «nos) Curla Ktilluta lá na rua
de Ociavto Bft/^rta

LIDO-2 Amadeus 166 186 21 h (10jno5)

SAOLUIZ1 Patinai, Uh 16630 !'.lh 21630
(l.ivni) Cuna Quando os morcegos so calam du
Fábio Liflnini

SAOLUIZ2 r?a/ni«ri 136 i6630 186 20h30
(Lrvri;) Curla Retratos rasgados de Alvarma Sou
ra a S.lva

STUDIO-CATETE rscotpito vermelho 166
1/610. 19620. 21630 (Manos) Curla Um con
rílano perdido no tempo de Nirlon Venánao

STUDIO-PAISSANDU Mulheres A beiia de
um alague de nervos cl» 2J a 6» as 14660. 16640
18630 Síbado « domingo às 18630 (lOanos)

Que bom te ver viva 206 226 (Livru) Curla
Quadro a quadro Newton Cavalcanti de Paulo
César Saracent

0CENTRO
CINEMATECA DO MAM
em Mostras

Ver a t)iograrnaç5o

METRO BOAVISTA

st,-,30 s;»o

ODEON

TIJUCA PALACE 2
! 1630 'tf. 19M0 216 ¦! .•.- ¦: ma
fervi oe. Jt«g«f f u«'tMi>

PALACIO-1 (..'•.') 13630 166 '«'30 2111

(L»v"S) Ciafría fitífratút fài*j&8<M d« AU(*fií"-_i Sou

.-a n Sava

PAlACIO-2 t..if.K 09 A'o»_ > -'• Hh30
166 I8n30 «In fl '•••ei Cuna í/r™ dis hora <!«
Jwg* liuiaíla

PATHE ',c.ec ' >• i
ft* a» 126 14616 16h3a 18!>4»j 216 SJbad 1 e

aon-ngo a 0«i1*dír» 14nl. (IO ano»)

HEX Cerwíos e íunswroj I2n. 14n66 17646
I9H10 (18 anos)

VITORIA í.f.rr!» Spacè 1 O tempero da

seduCao I4h 16640 17620 1?l\. 2C*i40 (18

ano»)

'TIJUCA
AMERICA Batman 146 1f>h30 19U 2Í630

(Livro) Curla Arrepio cie André Slurm

ARTTIJUCA O céu se enganou 14630

1 tjliJO 18660 21 n (Livre) Cuna Presença de

ViHa Lobos de Carlos « L."0 Dochal

BRUNI-TIJUCA Karatê Kid 3 O desafio
final 166 1/h 196 216 (lOanos) Curta 4

resistência da lua de QctâVio Be/erra

CARIOCA ÔrJímar» I3h30 166 18630 216

(Livro) Curla Piaier em conheci Ia de ftàvia

Seligman

TIJUCA-1 Sexta leira 13 Parte VIII

Jason ataca em Nave Iorque 156 r/6 196 216

(Manos) Curla O escunnho do cmema de Nel
son Nadolli

TIJUCA-2 A insustentável levera do ser 166
186 216 (18anos)

TIJUCA-PALACE 1 K 9 Um policial-bom

pra cachorro 15h 1/6 196 216 (Livre) Cuna

Almen e An Ciclo do Hecife e da vida do

Fernando Spencer

MMÉIER
ART MEIER Batni

..¦ .,e, AnepiO d#A«dr*Sli

BRUNI MEIER tnfiana

PARATODOS '..uaie r.Ht 3
14h). I6h30 18645 21n (lOanos)

mRAMOS E OLARIA
RAMOS -Sexta tetra. 13 Parte VIII ias n

. ¦ i •, v-j Iorque 156 1/h. 19h 2ih (Manos)
Curta Haiôn&s do cotidiano de Notiton Nunes e

'Hbgiitia Ab»eu

OLARIA Batman 13630 166 I8h30 216

(l .r..| Curt» >1r/i.pro de AndrO Sluim

MMADUREIRA E

JACAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA O ct*i; se enganou
14h30. 10h40. 18650. 216 (tivtè) Curta* One
mas fechados do Sérgio Péo

ART-MADUREIRA2 Karate K rd 3 O desa
tio final 14615, 16630 1B646. 21h (lOanos)
Curta M/nuano de Luiz t-olier e Tinia Quaresma

BRISTOL Indiana Jones e a última ctutada
16h40, 216 (10 anos) Matador de aluguel
14630 18h60 (14 anos) Curla Palácio Monroe
uma época em ruínas do Célia Gonçalves

MADUREIRA-1 Oaírrwn 13h 15630 186
20ii30 (L.vre) Curla Arrepio, du André Sluim

MADUREIRA.2 Bèimèn 146 16630 19h
21630 (Livre) Curla Quando os morcegos se
calam de Fábio L.gnmi

MADUREIRA-3 Sexta feira 13 Parte VIII
Jason ataca ent Nova Iorque 1 bh 1 7h 19h

21h (Manos) Curta O escunnho do cmema du
Nelson Nádoiii

¦ <¦ <Jj vida rt-

IBiváO . 1645

wed 16630 16610 :;ih5fl

de Nova Yon ' 3h30 '-Bh

i Ilha ./rs flores IM

MCAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE

I f ,\,ntv"< *• Ai

palAcio Pjtik

Milton AJi; ¦

ÈtNITERÓI
ÁRTEUFF

(14 íl ¦ '• Mi

CENTER
1 ("..!¦ 216 (Livra)
Jorge Furtado

CENTRAL Sexta leva. 13 Parte VIII
Ja\:«> ataca em Nova Iorque 13630. 15131
17h30. 19630 _1h30 (14 anosl Corta h:„y„,

tío cotidiano de Noiiton Nunes a Reg na Abreu . .

CINEMA-1 Doida demais 156 I7h l9lj..2Jh

ICARAl rT.iWia.i 13630 166 18630. 21lr

(Lrvre) Curla Quando os morcegos se calam..de
laliot.un.ii. _.«„io

NITERÓI Batman 13630 16b 18h30 21.6
[I ,r.<i Cuna Justiça fiara Manoel Congo, du
'.i (on Aíerv oi Júníoi

NITERÓI SHOPPING 1 Matador de aluguel
14630, 16640 18660. 216 (14 anos) Curla
Temporal de José Pedro Goulart

NITERÓI SHOPPING 2 A 9 Um policial
bom pra cachorro 156 176 I9h 216 ((.Wfe)'
Curta 05 romances de Dona Olinda Ofanda de
Kalra Messel

WINDSOR O céu se enganou 166 I7ti"f_h4
216 (Livie) Curla Estórias da Rocinha, de José
Mananu

BSÃO GONÇALO
STAR SAO GONÇALO Indiana Jones e a

última cruzada 14h30. 16650 19610 21630 ÜQ
anos) Curta Visáo do céu Gruta dos Tiés Pode

res de Marcelo Ferreira Mega

TAMOIO Karate Kid 3 O desafio, tujal,
16660 216 (10 anos) A bolha assassina .1 ijh
196 (Manos) Curla Livio Abrarno Gravuras
de Fernando Com Campos

Loleçao
Primavera. Verão m&ffi World (# trotter

7!W-_tC--_lí^' la^r^ " HHB W____-_«_-B-fl-.
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Oanu Halprin c Mark Frechette tiveram os papeis de suas vidas em Zabrískíe Polnt

A última madrugada
Rogério Ihirst

A 

Bandeirantes m- despe-
do em arando e«ttlo do
seu Cinema na madru-
cada A sessão para In-

sones da emissora será substitui-
da a partir de amanha por
Galeria do terror iStght Caleryí,
.sério de TV com historiai* fantas-
tícas apresentadas por Rod Alem
da imaginação SerlIIUT, A saldei
ra do Cinema na madrugada, que
nó voltará nos sábados e domln
Kos, ô com Haí>riíÀ:ic pomt iKUA.
1969», de Mlchelangclo Antônio-
nl. um filme paru americano ne-
nhum liotarquaüdade

Km 1967, Antonioni deixou a
rtálla para filmar Depois daquele
beijo 'Blow upt na Inglaterra. O
resultado foi um fascinante re-

trato da Londres pslcodélíca e
piaírentex O velho italiano con-
tlnuou nua perefrrinaçAo atras do
que estava mesmo acontecendo
naquele final de ano» 60 Foi hté
on Katados Unidos onde U-i /.a-
briskie polnt, urna historia de
amor e. radicalismo. No dewrto
do Vale dá Morte, fora da pre-
datôria sociedade de consumo
amerieAna, um estudante radicai
(!un;.i vem inquieta vivem uma
fun -.i paixão

Zabrinkit poinl u-tv. roteiro do
Antonioni. Tonino Guerra !>¦
l.a niive ca. Kaos v Oinaei e
Fted, entre outros . Clare Pe
ploe a Sra Bertolucii . e um
jovem americano chamado ¦ Sam
Shcptml — depois famoso autor
teatral u rotelrista de Paru. Te-
ias O desenho de produção e de
Dean O fundo do coração Ta vou
lar!» Os atores Mark Krei.hette e

Daria Halprtn tiveram a Inter-
pretaçAo do suas vidas Mesmo O
moco rebelde morreu na cadela
em isrn A moca de oelos olhos
despontou para o anonimato

O filme envelheceu .Seu ar.ti
ameritanismo è um Unttnho hi-
drôfobo demais Ta! e qua! a»
acusações qu» sofreu da crítica
americana A importante 1'aull
r.e Kael disso no Sew Yarke* que
este 6 unta enorme, mal cons-
trui<la e devastada ruína do fl!-
me " Da para desconfiar que ela
estava apenas defendendo as lis-
trás. as estrela» e o modo de vida
americano* Apesar dos defeito»,
Zabrt$kte pomt e um filme jovem
e vigoroso de um diretor que U-
nha então 57 anos E que foi tao
criticado e mal entendido por es-
ta mina que ficou quatro ano»
sem filmar

OS JFILIVXJES
CUIDADO COM MEU

GUARDA-COSTAS
TV qiobo • 15h!5

Avenluri juvenil (Mil hndiiguard) (te
7'iiriv Htll. Com Chris Makepeaee, Adam
Baldwln, Man Dltlon, Joan Cunak e Uutii
Clordon. Produção americana de HO. Cor
mm).
Valentão (Dlllon) tenta provocar l>rl-
ga ontro um colega OBtudioso (Make-
pouco) o o cara malH forte da escola
(Baldwln) mas oh dois ficam amigos.
Competência o nenhuma surpresa
neste fllminho sotire violência es-
colar. Podla-so esperar mais da es-
traia como diretor do Tony Blll, ox-a-
tor, rotolrlBta o ato produtor (do Ta ri
dricer'). As moças podem dar uma
olhada em Matt Dlllon um bonltlnho
nmoríeano quo nunca dou corto por
aqui.

BICICLETAS VOADORAS
TV Corcovado - 21 h«

Aventura . . nil tll.MX banditi) de
llruin Tienchard-Smlth Com Davld Ar-
Que, Ângelo D'Ângelo. James I.ugtan e ,V|-
coir A"lrirnori. Produçdo australiana de S3
Cor (lOOm),
Garotos ciclistas encontram walkie-
talklcs pertencentes a bandidos o pas-
sam a sor perseguido». Esta obscura
produção australiana passou no etno-
ma como fíict voadoras. Quem gosta
do plruetas e perseguições ctcltsticas
vai se divertir. É so o que ha neste
filme.

CATLOW
TV Bandeirante» ahto

i . - . fCatlowl de Sam Wandmaker,
Com Yul tirunner. Richard Cteena, tea-
nard Slmoy, Ihituih Lat 11 Mwbael Dela-
no Produção umern suiu de TI Cor
flOim}
Delegado (Creenai o caçador do re.
compensas iNímoyi perseguem um
fora da lei (Urynnenque fugiu para o
México com USí 2 milhões r^WHiete
baseado om livro do especialista
Louis LAmour l'm fllminho correto
cujo único destaque <• a curiosa os-
çalaçAo do Yul llrynner o Ltxinard
Kimoy

O INSUBSTITUÍVEL
TVO

Drama (Btt&n$ i ; . • ir \!i>horl
&*W1,: f.f"i i . •• . i, !¦„.
um. IMuid llattu \--i; Marta Uors/ord e
Trtfji Aleiandn /'• .'..: imnocuna de

Aí paro ri * • ¦.' ¦ -.
Trabalhador negro rte meia idade
(Goaèett) vive competindo com seus
colegas bem mais novos, co emprego
e no bar. A interpretação do iiouis
Goasett .Ir fira este fume do pa-
drao rasteiro dos lelednuruM amert'
canos N*n mesmo ano ,:>¦ k o ator
negro ganhou o Oscar de cíiadjuvant«>
por A força dodesim

'AABRISK1K 
PODÍT

TV B»n4«lr«nt«i i"hlO
K.«n»re# ttymtUrrm í /u.Mi ii ;«" ptfíftí} (tf

StuhHangtiií -AHt&ní&Hi C&m Sfútk ?*?*¦
chrtte. /Aioii Htüprin, H -d Tjtfot t Paul
fXi /VfNJiífilo o<««-riçaiw dr Tty. Cor iMm).
Estudante radical (Frechettel o Jo-
vem tnquieta ilialprtni vivem uma
intensa paixão ern pleno deaeru» do
Vaie da Morte

\mBBQBÍMUlíünB

^RECOMENDA

BRUNO LIUERATI

>*;:.»:5".> ,145 I ¦'' ài

SEUL £ CIA • v ,' >¦• íf» ! -1--

<;,!..ri- '¦ ii i( ¦ , ; :t. ;,<. vtts«)
ARTMUR BISPO f •-.-,:. i

MUNDO ABRIGO

.11 ,'Vl' S*C«J[!

DIONlSIO DEt SANTO

,» cr",.*,i v»v que o a*\ %\.t * apffiventãd .»
thib'«fô fltT uffíi çjf^n<l« mo>tí» r»«(íf>Mi»>r-tiv-t
Com rmc« de 160 uatM.ho!. rmiru òvvenhot
>'iog'aviHdS -ei.gralsas c •¦•v.-.i.nv fsvrtc:. úm
de os tfrrff.K itsbaihot i gwauvo» * g«ime.
I"a e a etmraçao a e»0OSic4<l atwang» qua>«
4Ô^#»ó!i da áiivídad»! de um rneaií* surpr«H9rt ¦

d»'nif> maç pouco COfihèckk»
RIO HOJE - E»ooüç4o ile '40 obiai o» 48
dO-slas car.oçaj Mus*u dtí Arte Mod»t'><t Av
Beiia Mai »/n= De 3' a diwrvjo fl,u 1 ?li ai
I8h Aieda2b

A REPUBLICA ACONTteru NO RIO

MARCUSANDMf

ROBf RTO BURLE MARX 80 ANOS

MIMORIA DA LCOPOLDINA

SUS t MIIA

DILUINDO St IM MELODIAS

PROJETO UM OE TARDE

etom

CLUB At»

¦•» , NCfl B CO

IX) ;•¦«;•»(

M RE VISTAS
AUDACIOSAMENTE DELICIOSOS

BUEFALO ORIL

HERANÇAS E LEMBRANÇAS ¦ •
ciimenios livros o oi . • I que ri
oeriodo d« imigração du cornuntd*de (oda ca oâfa
fl Riõ de Jan«.ip W»seu «,srm«co <V«Cítv,a/ Hca
Mjrpchaí Ancora, s/n- D« 3- adomlngo das lOh
«i 180 Uilimodia

ABSTRATOS 89 Pmtufíl de I y./ Agula.
AdrMiKj de Aquino. Oaudio Kupermsn e Cnanes
Watson. Monl0\9t>ti Galeria de Arte Estrada da
G<ivea. 899/212 De 2' a sábado das 10h as 22h

PRESENÇA DE AUGUSTO RODRIGUES
Pinturas, desenhos, gravuras £srwco O» Artf Sun
tatirsúla. Rua f-aram. 42/sobieiO|d Du 2- a 6'. das
I Oh* ás 18h Are di.i 10

JUDITH MILLER CATETE - Plntum Galeria
Bonmo. Hua Bar.ua Ritjoiro. 578 Du 2- a 6*. das
tOH às 13h o das 16h hr, 21 h Sábados, das 1 Oh às
13h e dos 16h as 20h Ato dia 10

PLANETA TERRA Painéis folograhcos. ma
íjuoIüs com eleitos espaciais « ssculiutas móveis
Sdlio de exposições do Patício Gustavo Caikirw
mi amino orèilio dr, MtC De 3» a domingo das
13hàs I8h. Aif-d.j 12

MACHADO DE ASSIS — TEMPO E MEMÔ-
RIA — 'conograf-a 

o acervo, fotos de Pedio Vas
que* e obras de pmtoros do século XIX Cwiíro
Cultural Banco do Brasil. Rua Io de Março. 66 Do
3« a domingo, das lOh às 23h Aié dia 3 de
de/embro

FLAVIOSHIRÔ - Pinturas Tbomes Cohn Arte
Contempotanee. Rua Barão da torro. 185 Do 2" a
6«. das 14h às 20h Sábados das I6h às 20h
InauQiiracâo. ho|o. às 21 h Até dia 22

SÊRVULO ESMERALOO Esculturas o relo
vos Itiede Galeria. Av Epitàoo Pessoa, I 264 De
2" a 6«, das lOh às 20h Sábados, das 1 Oh às I8h
Inauguracào. hoje às 20h Alô dia 18

INCONFIDÊNCIAS DE CLÊCIO PENEDO
Pmiuras Museu Histórico Nacional. Praça Maré
chal Ancora, s/n" De 3* a 6'. das lOh às 1?h30
Sábados o domingos, das 14h30 às 1 7Ii30 Inau
guraçào, hoje. às 18h Até dia 30

ATELIER DE GRAVURA DA ESCOLA DE BE-
LAS ARTES Coletiva r.om obras de 1 b grava
rtoesila UFRJ Gabinete de Gravuras da Cscola de
mas Visuais. Rua Jardim Bolànico. 414 Do 2' a
6"„ das 1 Oh ás I9h Inauguração, hoje às iOli Ale
tiitHb-ée dezembro

UM VÔO PARA A LIBERDADE II

• ¦ í5*/4?j*v*4 **r» Mus S*fwí<l¦¦!*> *<

diArio de boroo

ií ad v íiiíf*' h í *h U-t«mad'<i

FERNANDO PEDROSA P-m ea% Gêktrn de
«-.'ri FOtífàtJFM Ri.J. MftítJ^M íjí! S^O V<í*Titfr %7.ê
3bú !:•» ;¦• a <}• »$ tfjn ás 22h Sat»*>$ das ue
:.-. 20* ¦. Iwnodi*

IMPRESSÕES - toei.j da ip»vura» f«i*ro
Cl fÚ.-Rua Lu.s LwtKHíkif»niai«l*sP ".>-•••¦ S! !

NnMf> De 2' 4 6' oa» 9« as 1 th u írmo d-a

MARCELO TICHAUER - P.nluras G»>è*Mo
¦ >¦¦.: Kua Marques de Saó Vicent* fJÍ/230 De
.'-i1- das lOh as 22h Satiaflos da» Ifjh >•. !9n
ÍJ ' tTM . \ .|

PAULO ANDRADE ir .••:•, OavKre r.x.» ,,
Rua I * de Março 101 De 2' j t: • d» 11 n at." '¦
Atí senta

UFES UM UNIVERSO REVELADO
: .., com tora» de qualrc ftrolas* res Ia r .--.
dado Pedwa! do Espifúo S*in(n Sót&i C<*\i*ki t&t
rohy Pua M'Ç)uoi de Fi»ai 9 — itãtA* De 2* a 6*
das Bh às 18h Ate se»ta

PAGINAS re«|os leias do Lena Borgstein n
AiNndP Daibert Galeria de Ana Uff 'iiia M,gveí
de Fridv 9•- tcaraf Do 2* a 6*. dds l'«h às 20h
Ate míjJíí

CLÁUDIO LYRA E ROBERTO ALEXANDER
PasWs e omiuras Gatetht i wporinea 'd
General Urqui/a. tÍ/\o\a 6 Da 2' o 6* das 9h ás
18b Sábados, des âb «is 13h. Ato s^itijíjo

RICARDO PIMENTA - Desenhos e esculturas
em papel Mu>eu do Ingè. Rua P'es Pedreira. 78

NnwOi De 3" a 6' das I In às 1 /h Sábados e
domingos dasl4hàsl8h Alo domingo

SÔNIA HARUMI OTA Aquarelas Museu do
Iniia Hua Presidente Pedreira /B Niterói 0o 3'
a 6' das 1 lh às I7h Sábados e domingos das
14h às 18h Ate domingo

GERMANO BLUM Pinturas o desenhos Mu
seu do Inga Rua Presidente Pedreira 78 Nilo
lôi Do 3* a 6". das 11 h às 17h Sábados o domm
gos das 14h ás 18h Alô domingo

RJ-RS Coletiva de ânsias ligados a Galeria
Saramenha Galeria Séramenbà. Rua Marquês de
Sào V.cenie. E)2/165 Do 2' a 6* das I0ii às 21 h
Sábados, das lOh ás 18h At* dia /

SOTER DE ARAÚJO FRANÇA JÚNIOR
Pinturas Aliança Francesa de Niterói Hua Lopes
Trovào. 52/2" andar De 2' a 6' das 3h às 20h
Atô dia 7

MARILOU WINOGRAD Estandartes Villafít
so Estrada da Gávea 728 De 2" a sábado das
14h às I9h Alô dia 8

O ESTANHO NO BRASIL: 1600 A 1900
Peças antigas em estanho da coloçào de John
Somurs Paço Imperial Praça XV De 3a a domin
go. das 11 h ás 18h Alô dia 16
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FERNANDA ABREU DANCE CLUB
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LUI/INHO EÇA
le d i fJuud' ,,,,...,„. D» MARCELO FURTADO Ap/eseelaciedocan
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JORNAL DO BRASIL
ÊÊAM 940 KHz ESTÉREO
JBI Jornal cio Brasil Informa de 2" a dom
és8h3Q !2h3G l8h^K)eOh30
Repórter JB de 2' a dum informativo às horas

JB Noticias de 2* a B* mfo#mal<va áb meios

Alòm da Noticia de 2' a 6' ás 8hbb com
Sônia Carneiro
Momento Econômico de ?' a 6- ás 9lit0
Aoresenlai 3o do Rui Piíario
No Mundo de l" a b' ás 9h2b com Carlos
Cast ho
Nas Entrolinhas de 2' a O ás 9h3b com

Panorama Econômico de 2* a üJ às 9h40

Corrospondonto om Washington de 2' a 6*
as lOhlO com Ricardo André
Corrospondonto om Paria d« ?' a 6* às
10h20o 1?hl0. com.RealBjr
Corrospondonto om Londres de 2" a 6* às
I0H50
Os Rumos da Política de 2* a 0' ás 10H40.
com Rogêno Coelho Ntílu
Encontro com a Imprensa de ?• a 6* âs •
I3h
O seu dinheiro hojo de 2* a 6' ás 1 BhOb com
Ernesto Alonso Orti/

Ano Final Var-c/,,¦/,..s d«2-ab'às22h

BFM ESTÉREO 99,7 MHz
20 hora'. Reptot.lt , ¦:¦< (COi#DAtSJ
Sextenua ir fí deGustav Mahler (I I II m Kara
ian ADO 5242.3000) Concerto em fíi maior
/wíj òatndofirn. conUs econtí/iuo fíV93 deVwai
d- íSoiisli Vonoli DDO 10 ?8> fantasia de
Faurc (Benrum DDD b 30) Ino para llama
oòüé 0 ptófW d»J Bruno rOüftít (Suu/ii Vniecit
Norah de Almeida AAü 8 00)

U FM 105 105,1MHz
106 na Madrugada de2*a6'* arnoia no*t«
As Mais Podidas da Madrugada de 2' a 6"
ds bh
Dosporta Rio d« !• a fi" às 6h
Bom Dia Alogrlo de 1" a 6« ás 9h
Volo A Pona Ouvir do Novo do ?' a 6* at

Boa Tardo Ami/odo de 2'a 6' ás 1 3h
As Mais Podidas do Som dos Bairroí de 2'
j 0' ,is 1 bfi
105 Sogredos do Amor de 2* »6' às 18h
Amor som Fim de 2' a 6" às 20h

IB CIDADE 102,9 MHz
Saudado Cidado de 2' a sab á$8hl0el4h
Tolofono do Cldodo de 2' a sab às 9li
Adronatina de 7* a 6* jsl2b
O sucosso do Cidado de 2" a 6* às 18h
Baú do Rock de 2J a 6' ás 22h

mCANAL 2 TV Educativa
8h CATAVENTO Int.inlil

it5 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
' ! . ll. .i i

BH30 TELECURSO V GRAU Erlueuli

SMB. TELECURSO 2« GRAU tdueqii
V»

Oh VIVER Debates de iniorosso p<ir,i a
família Apresentação de H.ilm.i Gryn
borg romadohoio Astrologia

0h30 SEM CENSURA MELHORES MO.
MENTOS Rcpnsii

I0h30 TRANCE EXPRESS Atualidadqjio
eullura i.ilrar,. i

llh DOCUMENTÁRIOS SUECOS
1IM30 DIARIO DOS TRÊS PODERES

inl rmanvosobiu Poderei Enocuti
vo Lnfjisliilivo o Judii i.ii 'I

U»h RLDE BRASIL TARDE Nod
Oáno' 
VT DE VANGUARDA Vldocn
HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

14ht0 REVISTINHA

Tolofono da emissora 221-2227'

I5h FRANCE EXPHESS Atuulidadoso
r ullura da f rani a

Ifili30 VIVER Debates do tema-, do mm-
101,511 da fflmllia AprosoniuçSo da lia-
lina Grynborg

16h SEM CENSURA Dnbalns do as
suhlosom ovirJÔncia Apwsontaçao de
Lúcia Lomo

IDhOb VIAGENS/FESTAS DO MUNDO

20h0o TEMPO DE ESPORTE Líporlivo
20H30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h40 JORNAL VISUAL Noliciánodüdi

r-.irj'l ilO'. -,u"l'i', mi/fln.,
21h4b REDE BRASIL —NOITE - Noticia

MO nafJOn.il «inio/nacionül
22h2b REPÓRTER ECONÔMICO Bole-

tim oconôrrifco
22H40 SEMANA ESPECIAL --0 morro tini

ventos wvoitttis Mmisseno em cinco
capítulos Oiroçào do Dick Colas I2>
cipilijln)

23h40 MEMÓRIA NACIONAL tntrevis
i ii. Apresor loi i -:• Neilj Tavaros

mCANAL 4 TV Globo
0h30 TELECURSO 2" GRAU Idueaii

BOM DIA BRASIL Lmiovislas

BOM DIARIO •. - .. „,iond,i

XOU DA XUXA .¦ iantil Apresen

•2b3S HOJE -. .;•". i cultural o

HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
¦4i •:. 

GLOBO ESPORTE ', ',,„,,.-,

. ' • Abri • | , , rfci fatiando

14h1i VALE A PENA VER DE NOVO
>'<-!,. •,„•:, n •..-,/.-.,;.,', .•-.;„. de

•, mo Gatxis >'¦ n M,n i
fera G ••¦¦> Muiw< " .• N.i'«ni

: .': - '¦ -' f *' J PúUff C» PvíJflf.tí!

SESSÃO DA TARDE I ma C„t

SESSÃO AVENTURA Repiine da
¦¦' ' '• ¦*' ""¦ ¦ • 2" Osvamo

<"¦•.,!,,% Mnrdos n '• -,-| R*thH
' ; ¦ • - ¦ •_ . Hi -Vacy Oa

Telafono da emissora b2'l 2857

7hb0 O SEXO DOS ANJOS Novrjla d«!
h/uni Ribo» • ( "' Um Seidi f-oiipo
C im.ir.j.j is-if:,." i Garcia o Siivm Buar

I8h4b TOP MODEL Novela de W,Htrjr
Negrão o Antônio C aln (• C >m Malu,
Mnder Nimo Leal •' ,,, '.- i tk,,,-,
Tiiumaiurgo Ferrona , Mai i .'lin.i

!9Wâ RJ TV Noi mo i
13hti?j JORNAL NACIONAL NoUC>àrw

20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21040 TIETA N ie\i -,- Açju.njlrlo S .¦

Ana i Morei/sohn ¦• !>¦¦ rir, i,.
nh.ires Com Bottv Fano Joana

'" i., •,' d ií. ., (.!»' ;• .. L-dij
ii, ndi <¦ Roomaldo

.. '¦ TV PIRATA Humorístico com
• • i " , i Luiu

23h40 CRIME SEM PERDÃO Mim:
cm quati ¦ apitu crt D •••¦:í'> de Jorry
London Com Juiio Crinstie (1'capi'
lulO)

f>40 JORNAL DA GLOBO tMonctino
Çom«ni*ric-5 de Paulo E<éh«Kjue Amo ¦

tiitt n f*,i jic* **,«''.
IhtO CAMPEÕES DE BILHETERIA

I Imo 0 - il ¦ ¦, .¦¦'¦

\ CANAL 6 ¦¦¦ TV Manchete
PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
JORNAL LOCAL ,r. >
BRASÍLIA ¦. ¦ , ,
COMETA ALEGRIA

MANCHE-
TE ECONOMIA ,l . > «o

Talafono da amissora 21 Í3

13h10 SEM LIMITE .',•¦••1.1 -.<>; Apeo-

HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

JORNAL DA MANCHETE — 1»
EDIÇÃO Noi ,• r 1 , .•
¦¦ .... ..,-¦. |„ |_,;.l,

20" 30

2ln40

VOTA BRASIL dsii e1*»*

MANCHErr ESPORTIVA — 1»
TEMPO

JORNAL OA MANCHE fL EDI-
ÇAO DA TARDE >i

HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
MULHER 90

2JM40 KANANGA DO JAPÃO

roxfom M, ,.'i„: • . '

! Ru

CLUBE DA CRIANÇA ¦l4"t-l

JORNAL LOCAL •.

MANCHETE ESPORTIVA — 2"
TEMPO \

2)Mi VOTA BRASIL B :.is e!ei

23fOO MOMENTO ECONÔMICO í ••

23hbO JORNAL DA MANCHETE — 2»
EDIÇÃO •. • li ¦ r.,<.---ji e

-¦; JORNAL LOCAL

TORNEIO DE TtNIS BRASTEMP
OPEN ILHEUS89

CANAL 7 TV Bandeirantes T«iefonod«omi»sora
AGRICULTURA HOJE Uí.li FLASH .. 1 ,

¦¦ . DESENHO CIRCO D A ALEGRIA , 1
CADA DIA .-.(..,,
BRASIL HOJE I6f 50 CASA DE IRENE Rej» .

,. „.,.,,..,„.,,, (J , ,,„..,. r.,..„.,

O GORDO E O MAGRO .-. „•. rooI raeFranç, sei

DIA A DIA . Aprcwn '/! ; b 
fA?AL 

lj\*1 """J/'.'". "'"" "J

r-n'iuuuVu,0M,„1,n«. „. ,9h JORNAL DO RIO NotK 1 local
CO/ NHA MARAVILHOSA DA Ap-,.,un,„,,,o de S.dn«V ««onde eOFILIA C, ¦ , , m Otel.4 FViKvB-arv-e.

I3h20 AGROJORNAL Informativo «obm
iIS A DEUSA VENCIDA ¦Ov.táa d* o Campo Apiesenwçao de M ,olo" ' " " ' 11 rj Ríl C*r»alhfl

e M4»o* I9h30 JORNAL BANDEIRANTES N '
•.'.•¦ ,. . „, , ,,  , ,-.. „.

UM HOMEM MUITO ESPECIAL ' ' Io d» Martin Gabnelj if-via
¦ . 1..., Martmse iVot

-. ff.ni ÍOO RITUAIS OA VIDA ¦ ,
Hiccclt. 20»-» HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

...,.*,»;:.,... 2'n40 OALLAS •• <:

BOA VONTADE 22^40 TERÇA SEM LEI ! ne Cutlch*HUA VONTADE 0MQ 
vANGUARDA ,.,

BANDEIRA1 Apíesen _,„,.,, .-.;.,..... , ... , .,
'* ¦ •¦'¦•'-' - ' -'il 1».a Gie»»e, Rafael Morena e Fernando""' G««-.'«
ESPORTE TOTAL ríoi-ciano ItsTO FLASH • •- -. -,i as .•¦-.,. /. -,.,-. 1
Wf',3 Ac"rs«"t >:<¦¦ 'V :.(Çií"|. !; invid.irjos de fioje l'ene Rayacn«,

.- 
'; 

CINEMA NA MADRUGADA II
HORÁRIO ELEITORALGRATUITO -.-.•,/,...•

MCANAL 9 — TV Corcovndo
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

•¦¦:•) 
RENASCER •
PROJETO NOVA VIDA "ei.; o

POSSO CRER NO AMANHA

• '! ENTRE AMIGOS Re ;
DESPERTAR DA FE R.¦¦¦; -.

MILAGRES DA FE !'¦¦ ;
IGREJA DA GRAÇA Reltoiovi

«Oi PALAVRAS DE VIDA • |
iJS CENTRO DL CONVENÇÕES

EVANGÉLICAS
I 

¦ 
h VIVA COM SAÚDE • irtnuttvO

IthtS MLDIUNIDADE '(• ¦ -, -%o Apr0

FERIAS NO ACAMPAMENTO

'2n EM TEMPO d ij,-s Apresen
!.)'.i le Aríete Ribeu

121 «O DIREITO DE NASCER Reprise
Ia' • ¦ • 1 de I • ¦ Caignet

13H HORÁRIO ELEITORALGRATUITO
!4h1Q SOM NA CAIXA Miwcal Aom

--*""•- i- i" Ader- • Lemos e tlov De
cario

I-ixi' ;-., .!i„ milOU ^Í>3l5

ISfilO SESSÃO DESENHO
t?h!0 MULHER EM AÇÃO

Oc D0V1V9 Borges
18n40 VIBRAÇÃO Musical o compeli

- esp v! . ,, ini-i ..i...im, Aprosen-
:,-¦ , IcCes ¦ . Chaves •*'¦¦- í •¦••
. ¦.m ,¦¦ o upert irendenie da
¦'•.!'».•• -•; :.M •.'..'.:¦., Miguel Barim

19hI0 ESPAÇO ABERTO Entiovitias o
OeDdtcs Apío .-" EsKJo do i>í;^'a A>ro5

. Ribeiro

20015 ARTE E INVESTIMENTO Ap-o
sentacao de M m iC So ires

20h2O INFORME ECONÔMICO Noli
Od$$obfÒQ rmífcado FmarKoifO Apft»
semacâo de Nels - Pi -

20h30 HORÁRIO ELEITORALGRATUITO

2lh40 ESPECIAL DO MÊS Filme f
ctütds voadoras

23h40 O RIO £ NOSSO Informativo
Aoreseniaçã ) de Munllo Neti

OhlO ULTIMA PALAVRA Religioso
Anrosontacào do pastor Miguel Án-ge

MCANAL 11 - TVS

6H45 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

MÃOS MÁGICAS ! 1 ,¦ ativo
7hlb TJ-EDIÇÃO DA MANHA Des' ' ; • ' '" IS ' ' i-, dO 0*3 Apry

.• • 1. 1 .le Ana L . .-1 Pru lante
?h30 SHOW DA SIMONV Inlanlil

Apresei • . ¦ '¦¦ 11 ¦!,•
8h30 ORADUKAPETA Inlanlil Aore

sentacáo de Sérgio Malandro
10130 DO. RÊ. Ml. FA. SOL. LA. SI

Inlanlil AprosomacJo do Mariane
Í2h30 CHAPOLIN ia ida
13n HORÁRIO ELEITORALGRATUITO
UhtO BOZO Inlanlil Apresentação do

palhaço B020
16h SHOW MARAVILHA Inlanlil

Apresentação de Mjr.i
IBhOb CHAVES Senado
18n34 TJ RIO Noiici 11 il
18hb7 ECONOMIA POPULAR, PERGUN-

TE AO TAMER Informativo eco
nõn.ico

Telefone oa emissora 580-0313

19h TJ BRASIL Noticiário nacional o
iritornacion.il A;.'esentacàO do Bons
Cascn

I9h40 CORTINA DE VIDRO Novela de
Valeu Carrasco e Braulio ÍVdroso
Com.Horson Capri Adoanõ Res. An
tôniO Abujanira e ísther Gcies

20h2b PRIMEIRA FILA Boletim da lor
mula I Apresentação do F «mondo
Çaimon Hoiq o-; melhores '"'Wentos

do GP dâ Austrália do fnot i ido
20h30 HORÁRIO ELEITORALGRATUITO
2lh40 JÔ SOARES ONZE E MEIA • Cn-

(revistas com Jò Soares Convidados
du ficio o transformista Latira de Vi-
scvi. o/arndlista Zuia Homem de Melo
e /Vey Matogrosço

22h40 HEBE Variedades Apresentaçãodõ
Hebe Camargo

OhlO TJ - EDIÇÃO DA NOITE Desta.
cjues das noticias do dia Apresenta
cão do Kána Maranhão

Oh-JO PERFIL Lnirevislas ApresonlaçíO
de Otávio Mesquila

ÊÊ'CANAL 13 — TV Rio
7h45 PROGRAMA EDUCATIVO'7h5b 

JUERP Religioso
8h05 REENCONTRO Religioso Apro

sentacío ao pastor Fantni
9h RIO MULHER Programa feminino

Apresentação do Selma Vieira
I0h30 AEROBICANATV Variedades
llh OS REPÓRTERES DO RIO Jor

nalistico
11.106 CLIP TV Clips musicais Apresen

Ijçüo do Jose Renato Rabelo
12h RIO URGENTE ESPORTE Espor

tivo Apresentação de JosO Cunha
I2H37 OS REPÓRTERES DO RIO Jor

nulisluo
!2h4ü RIO URGENTE Variedades Apro

sentacão de Lhana Pntman Loticia
Dornetles entro outros

1 3h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

Telelonu da emissora 293 001?

UhIO RIO URGENTE Continuação
18hl0 TÚNELDO TEMPO Seriado
lOhlO OS REPÓRTERES DO RIO Jor

nalistico
I9h25 PERDIDOS NO ESPAÇO Sena

do
20h30 HORÁRIO ELEITORALGRATUITO
2!h40 CINERIO —KUNG FU
23h30 OS REPÓRTERES DO RIO Jor

nalistico
23h35 PLANOGERAL Jornalismo Apro

sentaçâo de Bruno Thys Israel Tabuk
e Luiz Fernando Gomes

0h35 OS REPÓRTERES DO RIO Jor
nalismo com debates u participação
do público Apresentação de Fruncis
co Barbosa

0h50 SESSÃO MADRUGADA Sona
do Na corda bamba



Cartas de
Depardieu
(continuação da primeira página)

Uma v
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a história
¦ A Isabelle Adjani
"...Eu a admirei, f
Invejo! Isabello.
durante aquela»
semana» do filma-
Sen» (de Camille
Claudcl) em que
vocô no» trouxe ao
mundo, a luz do
dia. Desta vez ou
estava do seu lado,
ao lado da mulher
onde eu encontra-
ra esta cumplici-
dade própria às
pessoas do mesmo
sexo. Do mesmo
sexo sim. Eu prefiro estar do lado da mu-
lher, bem do lado. ao invés de estar complo-
tamente contra. O sexo freqüentemente
condena as relações entre homens e mulhe-
res a piadas. A sexualidade e a anedota do
desejo. Detesto a mulher que mo limita a
imagem do parceiro. HA no sexo algo de
sordidamente adulto, que me evoca o terno
e a maleta do executivo."

, _

í ~ í
.,,, a- __a__j____B

B A Patrick Dewaere
"Como Romy Sch-
neider, vocô con-
fundia a vida e o
oficio do ator... Eu
o via com todas cs-
saa mitologia* bo-
bocas em torno do
cinema, de James
Dean: esto roman-
tlemo negro e obs-
tínado o agradava.
Achava a morte
bela, bem devastsa.
oferecida. Tinha a
necessidade de ex-
plodir. de se desin-
tegrar. Acelerava a vida. Ia numa outra
velocidade, com outra tensão. NAo 6 pro-
priamente que nfto tivesse mais vontade de
viver, é que sofria demais vivendo... Gosta-
ria de ter tido uma aventura com vocô. Nâo
se zangue. Nao aquela espécie do sodomla
desajustada de Corações loucos. Lá eles o
fazem por tédio, porque estão fartos de va-
gar. Os caras acabam se abraçando, de tan-
to se arrastarem juntos... Nilo posso deixar
de pensar, Patrick. que se você nfto tivesse
partido, talvez o ttvosse beijado em Meu
marido de baton.

¦ A Marco Ferreri
"O que finalmente
tenho para lhe dl-
zer, dlgo-o a todos
aqueles que nâo
têm fôlego, nâo
têm lirismo, a to-
das essas pessoas
um pouco constl-
padas, que fazem
esforços terríveis
até estourarem as
velas para parir
um ovo de Páscoa
Irrisório. O que me
irrita é que vocô se
compraz, vocô cha-
furda nas suas fraquezas, nos seus defeitos.
Primeiro, brinca de professor, representa
aquele que dá lições; vocô profetiza. Acha
que é um demônio sulfuroso porque desor-
dena as idéias do mundo. Mas o mundo eBtá
se lixando, nâo está nem ai para as suas
diabruras. Vocô se acha um precursor, mas
eu lho digo que perdeu o último trem. que
está começando realmente a ficar para
trás."

¦ A François Tniffaut
"Nfto sei mais,
François, se eu lhe
disse o quanto mo
parece que esta
profissfto endurece
as mulheres e tor-
na femininos os
homens. Acho que
este tipo de refle-
xâo o teria agrada-
do. Se nfto quiser
desaparecer, uma
atriz deve ser uma
guerreira, usar
uma carapaça, re-
sistir. Freqüente-
mente o preço a pagar ó o caminho da
solidão. Enquanto que os homens... Ob-
jetos diante das câmeras, na capa de revis-
ta, perdem rapidamente toda a dignidade.
Narcisistas, caprichosos, ciumentos, agar-
rados à própria imagem como a uma bóia
salva-vidas, eles tôm necessidade de ser o
tempo todo revigorados, acariciados, em-
panturrados de elogios."

¦ A doença
'Todas as doenças estáo em nós, espo-

ram a primeira oportunidade para fazerem
uma festa. Ficam na espreita, as malvada».
Se paramos de viver cm bom entendimento
com os seus inibidores, os micróbios se
soltam! Eles nos atacam até quo a doença
estoure... A doença nos humilha onde so-
mos mais orgulhosos de nós mesmos. Ataca
o cérebro do filósofo, o braço do guerrei-
ro, o coraçfto do campeão ou a próstata
de Casanova... Nâo darei um espetácu-
lo de mim mesmo, como o General Gulllau-
me que continuou a dar ordens do seu leito,
a receber a família e os amigos. Não conse-
guia morrer, o idiota. Nfto partirei em paz
se morrer na frente dos outros. Gostaria de
morrer como o meu gato, deitado no jar
dim, entre duas glicínias."

Ópera Brasil volta a cena no Municipal com 'Manon Lescaut'
Adriana Lorota

Mauro Trindade

AhlHtérla 

todo mundo conhece:
moça de vida fàell com irmão
aproveitador arruma amanto

novo o velho rico. quo descobre a farsa e
a manda paia a prisão, no cano, um
degradante exílio na Loulsiana, ao lado
ds outras prostitutas expulsos do Paris,
o jovem acompanha a moca até a Ame-
rica. que. como boa heroina romântica,
morro doonto o miserável noH braços
do sou amor.

Km UnhaH «orais esta ê Manon /-es-
raut, do Pucclnl. quo foz hoje, íls 21
horas, no Teatro Municipal, nua única
apresentação no Rio de Janeiro. Esta
quinta atração da Ópera Brasil do pro-
dutor Fernando Bicudo conta com os
húngaro. Horta Tokody (soprano), co-
mo Manon, o Potor Kelen (tenor), vi-
vendo Doa Grloux, o apaixonado rapaz.
Completam o elenco principal o baixo
Mario Bertollno no papel de Ooronte, o
velho o enganado tesoureiro do rei o o
barítono Paulo Fortes, representando
o lrmâo de Manon.

Manon _<• .se au. foi n primeira ópera
de Puccinl a tor sucesso, dando-lhe
uma fama quo acabou por projeta-lo
por toda Europa. Ema foi a quarta
adaptação do rocambotesco romance
As aventuras do cavaleiro dei GHeux ú
de Manon Lescaut, do Aliado Pròvost,
um repórter do seu tempo quo soube
fixar com precisão a vida social do
Inicio do século 18 na França. Ante* do
Italiano. Maasenet havia escrito sua
bom-sucodtda Manon o outron dois
franceses, Danlol Aubor e Fromental
Hal.vy. também tinham w utilizado
do tem».

De toda» a* cinco produções da ôpo-
ra Brasil em 1969. cortamonto 6 esta
Manon Lescaut que malH Ira se rc_s_n-
tlr do sua apresentAçAo om forma do
oratório. A íalu de aparatos cênicos
— Interpretação dramática, ilumina-
çAo. cenArtoH e figurinos . dos qual»
I-icclni buscava retirar o mAximo ofel-
to, tendo a limitar o deleite da platéia,
privada da ai^to dos intérpretes, num
vertitrlnoso entra e sal do cena. quo
distrai o espectador do enredo limita-
do. Estas cArènelas, como demonstrou
o grande êxito da rttctU paulista, de-
vem ser parcialmenu. contornadas com
uma pequena movimentaçAo dos tntér-
proU<s no palco.

Pucclnl foi um mestn. da açAo. onde
sabia misturar a palxAo erótica, a ter
nura. o patético o o desesperado dos
encontro» o desencontros amorosos
com um gênio som Igual. Nesta operu-
concerto ficam at4'nuadas as criticas
contra a aristocracia, ridlculartiad» no
segundo ato na nobre alcov» do Oeron-
to, uma deflnlcAo mais clara da proble-
màtlca personalidade de Manon e a
própria estrutura da ópera, quo vai
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A soprano llomi Tokody e o tenor Pctcr Kelen; OS protagonistas

decantando o acento cômico pela tira-
vidadoda tragédia.

O Intermeeso orquestral antes do
terceiro ato Int colocar á prova a Or-
quOBtra Sinfônica Brasileira, regida pe-
lo norte-americano Kugeno Cohn, De
suas ária», certamente a mais orno-
cionante . a (luanlatv, passo son,
quando Des Orleux Implora para acom-
panbar sua amada até. uma desolada
América. Ilona Tokody poderá sur-
préendor na In auelle trine morbide,
onde Manon canta sua Insatisfação por
ter trocado o amor pela riqueza. O
quarto o Ultimo ato é arrastado, pesa-
do o tenebroso.

Pouco se Rabo sobro Ilona o Kelen,
titulares da Ópera de Budapeste, além
de suas boas credenclalH. Mas supera-
das as dificuldades que a forma de ora-
tórlo Impóo. esta apresentação podo
ter sou sucesso. A melodia está acima
de discu-sóes, principalmente quando
é regida por um bom maestro de ópe-
raa como Eugone Kohn. HA multo nos-
ta Manon Lescaut que Iria ser desen-
volvido em trabalhos posteriores, cujo
augo Olacomo Pucclnl encontrou om
sua Turandot.

Amanhã não
vai ter mais
A 

Ópera Brasil, do produtor Fer-
nando Bicudo, já realizou quatro

recitas no Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, A primeira foi Um baile dc
mascaras, em 28 do Julho, seguida de
Andréa Chenler, em 19 do agoHto. Devi-
do ao sucesso desta opera que contou
com a soprano Aprllo Mlllo. foi realiza-
do no dia 26 do mesmo més um recital
com a cantora, acompanhada do maes-
tro o pianista Eugone Kohn. tendo a
partlrlpaçAo especial de Comellu Mur-
gu. A ultima opera realizada foi Sansdo
e Dattla. om 23 de setembro. Se o auc._.
so da recita do Aprlle se repetir, é bem
provável que Kohn troque mais uma
vez a batuta pelo plano, em novo recl-
tal.

Manon lescaut, de Olacomo Puccl-
ni. Com Ilona Tokody. Potor Kelen,
Paulo Fortes, Mario Bertollno, Sérgio
Slsto, Moisés Ribeiro, Marcos Menos-
cal. Fernando Portari, José Maurício
Luz e Rodrigo Esteves. Orquestra Sln-
íôniea Brasileira, com a regência do
Eugeno Kohn. Coro Ópera Brasil, ro-
goncia de Silvio Barbato. Hoje. ás 21b,
no Teatro Municipal. Frisas e camaro-
tes do seis lugares a NCzJ 1.080; platéia
e balcão nobre. NczJ 180. balcAo sim-
pies, NCzJ 120. balcAo lateral. NCzJ 100:
galeria. NCzS 60. galeria lateral. NCzl
50. Estudant<>H e maiores do 60 anos
pagam NCzJ 25 na galeria lateral.

Rock da Boa Viagem
Dupla de cantadores nordestinos faz sucesso com Titãs

Lei I ,iciu l.ms

RECIFE 

— NAo é inglôs nem
português. Mutto menos
toada, xote ou balão. E

rock mesmo. Só quo movido a
pobreza nordestina, sem o aom
sofisticado da guitarra, mas
acompanhado apenas por um
ganzá rústico, enfeitado com ve-
lhas fitas coloridas. É õ blèsq
blom, a música mais famosa de
uma dupla pernambucana —
Mauro (68 anos) e Quitéria (57
anos) — quo. aos sábados o do-
mingos, movimenta os banhistas
na praia de Boa Viagem, na zona
sul do Recife, sempre em busca
de alguns trocados. Agora eles
saíram do ostracismo praeiro e
acabam de ganhar a fama naclo-
nal: õ blèsq blom é o nome do
disco do celebrado grupo Titás.

E o que é mais importante: o
rock zombeteiro do casal — quo
nilo perde em nada para a música
debochada dos Titás — constitui
as vinhetas de abertura e encor-
ramento do último LP do grupo.
Aliás, o mesmo grupo que, em
trabalhos anteriores, ousou colo-
car Garrastazu. Delfim, Pino-
chet, Hltler, Stálin, Reverendo
Moon e Reagan como farinhas de
um mesmo saco em Nome aos
bois. Ou que denunciou que Jesus
não tem dentes no país dos ban-
guelas, o que Já disse ató em Co-
mida que "bebida é água, comida
é pasto". Afinal, vocô tem sede de
que? De novidade, pelo que se vê.
Os Titils resolveram inovar do
vez, utilizando como atracáo a
dupla mambembe de cantadores.

E se "a gente náo quer só dl
nheiro, quer felicidade" como
cantam os Titás - ambos chega
ram para a dupla. E já se fala ató
que Mauro e Quitéria foram con-
vidados para abrir o próximo
show do grupo. É a glória. Uma
glória que veio sete~anos depois
que os dois aderiram de vez ao
rock. Antes, eles "passavam o
chapéu" (pedir esmola, no lin-
guajar nordestino) cantando mú-
sicas sacras, na praia do Boa Via-
gem. "Daquelas músicas que a

Mf-C.-H -~- r<,iiflnnni i.iu»*")*».
______________________________p___g_W--____-_^ ;=¦.¦_.. . t_-^_____________________9I

___________________fi____F'_ ^-IJ9__L' l__________________f'-_l

_____! safe'"' "._ i'-_____#• ' ^HHM.
Br ts€§_____ ___________- ________ tSb_

*"|? & .§SS_j__r ^8

_ 
''" 'mB nflH Êfe •' 1

•> __r^ __0 _____í "'_£__________¦_[ ** ^__hS_»__________

mauro
...A

Quitéria ganharam NCzS 6.000 como
autores deõbléscj blom

gente rezava, de vela na máo, em
procissões do Interior", lembra
Mauro, um ex-estivador, que no
final de suas árduas jornadas,
quando jovem, divertia mari-
nheiros nos bares do cais do porto
do Recife, cantando emboladas,
sambas de breque, forrós. E que
misturava palavras brasileiras,
com varias de outros idiomas:
grego, Inglôs, francos. "Eu apren-
di muita coisa com os embarcadi-
ços, cantava para eles, que acha-
varn bonito, e davam dinheiro" —
recorda, com nostalgia.

Mauro, que se considera poli
glota — sabe algumas palavras de
vários Idiomas, devido à convi
vencia com estrangeiros no porto
do Recife — ganha dinheiro, hoje,
só com sua vida mambembe de
cantador diferente, Bempre em
companhia de Quitéria, que lhe
guia os passos, porque ele está
cego desde 1982. Ela acompanha o
ritmo com palmas, dança é faz a
segunda voz da dupla. A pedido
dos banhistas, Mauro foi abando-
nando as músicas sacras. E, com
Quitéria, resolveu aderir de vez

ao rock. um rock primitivo, bem
ao gosto do que explodiu nos anos
50. "0 rock é multo acreditado, é
só o que o povo pedo e corre
atrás", conta Mauro animado,
com sua blusa amarela, de pes-
pontos pretos, em fronte á casa
humilde onde moram, localizada
no bairro popular Jordáo de Bai-
xo, a dez quilômetros do centro.

"O povo até grita na praia,
vem cá. rei do rock", diz Quite-
ria, orgulhosa, no seu vestido ro-
B&shoking, o chapéu cie palha en-
feitado com fitas e flores de
plástico coloridas, a risada es-
pontánea, apesar de náo ter um
só dente... "A gente tem rocks
em muitos Idiomas", diz Qulté-
ria. Ela diz que õ blèsq blom é
inglôs. Na realidade, eles usam
palavras das quais náo conhecem
o significado. Acreditam que en-
toam rocks em italiano e até em
castelhano (que eles cantam com
duas rústicas castanholas, feitas
de pano, chumbo e papeláo). E
como náo poderia deixar de ser.
tôm, também, os rocks brasilei-

ros Mamãe telefona. Teleguiai,
Papel de telegrama. Rock do po-
vão, Rock da montanha. A musí-
ca da dupla vai longe: eles falam
da Rússia, da Inglaterra, da Ale-
manha, do Japáo e da Tchecoslo-
váquia. E os estribilhos lembram
sempre os suspiros do cantor ser-
tanejo Luiz Gonzaga, já falecido,
em músicas como Carolina e O
jumento nosso irmão: Ali...,
hummm, ah..., hummm, ah...,
hummm, Um prato cheio para os
debochados Titãs.

Pois nfto ó que numa manha
ensolarada, os Titáa estavam nas
areias de Boa Viagem e so defron-
taram com a dupla? Náo deu ou-
tra. Um dos membros do conjun-
to — Quitéria e Mauro nfto s<abem
qual — pegou um gravador o re-
gistrou a música mais famosa do
casal. Um fato corriqueiro na vi-
da de Mauro e Quitéria. que jul-
gavam tratar-se de turistas co-
muna. Estes, brasileiros ou
estrangeiros, costumam gravar
suas músicas, filmá-los e ató fo-
tografá-los, sempre em troca de
algum dinheiro. Às vezes os dois
recebem em dólares, que inge-
nuamente trocam logo pelo quo
ainda chamam de cruzeiro, na
própria praia. Ao final da jornada
pelas tórridas areias de Boa Via-
gem, eles chegam em casa com
NCzS 40, NCzS 60 ou ató NCzS 100
no bolso, se o dia for de sorte.

"Sou compositor, com a sabe-
doria que Deus me deu", orgulha-
se Mauro, que pela primeira vez
na vida viu a cor do que considera
muito dinheiro. O grupo Titás,
por intermédio de um amigo reci
fense, lhe enviou um cheque de
NCzS 6.000. Quitéria quase náo
dormiu de tanta alegria. Ela uti
llzou NCzS 4.000 na restauração
da casinha, localizada na rua
Pracajus, lote 17, quadra 19 — em
Jordáo de Baixo — e a parte res-
tante investiu. "Botei na cader-
neta de poupança", diz com a
simplicidade dos sábios, e a com
a certeza de que, com muito rock,
dias melhores viráo


