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riou entre 22° e 24°. Poto do f|9^ Para evitar danos a campanha do um representante da Lubeca Em-:
salute, mapa e tempo no 1.1*&']*?'•'Icandidato do PT, LuisInacio Lulada preendimentos Imobiliarios, ofere-
mun o, i a e.p g na j •'1''¦ Silva, a presidente da Republica, cendo dinheiro para a campanha de
Informe JB prefeita de Sao Paulo, Luiza Erundi- Lula, em retribuigao pela aprovagao
? Bfeta em marcha articu- w j 
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y'J" na, exonerou o secretario de Nego- de um projeto de construgao de 35.
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dos Juridicos, Luis Eduardo Gree- predios residenciais e 12 de escritj-
didatura do deputado Rober- y| ¦ „ 9 nhalgh, e o chefe de gabinete dele, nos, na valonzada Zona Sul de Sao

^r^eire^^ap^iarfa ^ ' iHM Luis Eduardo de Almeida Curti, en- Paulo.
expiicitamente quaiquer^ou- f| HBB* <?pp| ' .T volvidos na denuncia de corrupgao Em dura nota de esclarecimentos, a
tro candidato, deixando M ; 

'^1 
do Caso Lubeca, feita ha duas sema- prefeita Luiza Erundina afirma que

Lula?Briw^a^Covas!^CMais *W 
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i'*- '-^ll nas pelo candidato do PSD, Ronaldo "houve quebra da relagao de confian-

Greve no ar ,^r j ml " prefeito, admitiu segunda-feira que ainda negociou a troca do dinheiro porj
Ob cerca de 200 controiado- hula ataca Brizola fazendo associacao de Getulio a Mussolini Almeida Curti fora procurado por uma creche para o municipio. (Pag. 4)
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dos de 1988, os numeros da ultima deste onde so 48,4% das casas tem
Sequestro Pesquisa Nacional por Amostra de . 0S analfabetos sao mais de 15 _
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Deus, o diretor de compras uma decada de crise economica. Ha dores tem carteira assmada. (Pag. 13) J
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de 38  No conjunto, os dados indicam: O candidato do PDT a Presidencia endureceu suas criticas ao Palacio
anoMoi libertado £ih30 de ? Dos 61 milhdes de trabalhadores, 36,9% ganham at6 um sal^rio da Republica, Leonel Brizola, res- do Planalto e acusou Sarney "de

ontem, depois de pagar minlmo.  ponsabilizou o presidente Jose Sarney tentar dificultar a consolida^ao do

?c?dade nd^^sf6 
r6Sgate ? Em cruzados novos de setembro deste ano o rendimento m^dio pelas manobras que possibilitaram processo democratico". Em Forta-

—mmmm era d® NCz$ 1.081 — NCz$ 587, no Nordeste, e NCz$ 1.371, no candidatura de ultima hora do ani- leza, o candidato do PSDB, Mario
Sudosto. mador Silvio Santos e sugeriu ao Covas, considerou a nova candida-
Na ddcada o anaifabetismo dlminuiu mas ainda 6 muito alto: Congresso, "ate com vistas a um im- tura "um absurdo".
18,5%.  

' peachment", o exame do comporta- O professor Leitao de Abreu, chefe
S6 23,8% concluem o 1°grau. Em 1981 onumero ainda era pion mento do presidente no episodio. Em do Gabinete Civil nos governos Medi-
18,3%. - . - 

pontos diferentes do pais, a maioria ci e Figueiredo e ministro aposentado
Existem 35,4 milhdes de famillas, das quais seto milhdes sSo dos candidates uniu-se ontem na in- do Supremo Tribunal Federal, afir-
chefiadas por mulheres. dignagao a entrada do dono do SBT mou que a candidatura de Silvio San-
As condi^des de moradia se definem por 70,9% de casas com na disputa sucessoria. tos resultou de "uma negociata" e pre-
dgua encanada, 85,9% com luz eldtrlca, 57% de filtros, 82% de Em Sao Paulo, o candidato do viu que ela nao resistira ao exame do
radio e 71,5% de tolevls&o. PRN, Fernando Collor de Mello, Tribunal Superior Eleitoral. (Pag. 5)

Medico ganha I rr j 7» r* II i •

No pcimeiro, o joraalista nAnfl IaVP 1M11* Ojr*J96(wO (EtSZl'fifS .C^4 follor em cheio
Humberto Werneck conta ltSYC: IMJ1. O
saborosas h.ist6riB;8 sobrG 8» JL jl
vida e a obra do composi- Tnafar Ricardo A. Seat «,/% o do PDT, Leonel Brizola. de cursoprimirio, qmndo 62% dos
tor. o segundo srawfc IIlct.LcU. llllllllcl , Collor tem recebido normahnente brasileiros estao nessa situagao. Alem

Sf'eieoES; HHfc, O medico Anibal Maciel de Abreu Fernando Collor de Mello, do de 20% a 21% demenfdes esponta- dmo,embora na amostra Xgnrassem

por Chico (foto). JUP Silva, de 64 anos, que em junho de 1985 PRN> e 0 candidato que mais perde neas de voto — em que o eleitor 56%depessoasde baixarenda—ate
mato'u a mulher, Nicia, de 43 anos, com com a entrada do animador Silvio responde a pergunta sem ter acesso cinco salarios minimos corres-

quatro tiros, foi condenado ontem a qua- Santos na disputa pela Presidencia. uma lista de candidatos. Issosignifica pondendo a alp proximo do univer-
_V^5a^L tro anos de prisao. Mas, como o juiz primeiro impacto do torpedo Silvio que perdeu cinco pontos percentuais so real do pais, nao foi possivel in-
VOTA RIO Cesar Augusto Leite considerou que Santos na campanha terminou de ser com a chegada de Silvio Santos. Lula cluirnenhuma familia cuja renda e de

? A participacao na vida crime teve atenuantes, estabeleceu medido ontem a noitepela empresa de e Brizola perderam apenas um ponto ate um salario, e que, juntas, consti-
ipoiitica 6 caracteristica da cumprimento da pena em regime aberto. pesquisas de opiniao Vox Populi, de percentual cada. tuem cerca de 22% da populagao.maioria dos advogados. As Na pratica, Cesar apenas dormira na Belo Horizonte, que realiza levanta- Sao resultados nada bons para "Se Silvio Santos ja aparece em

denciat 12 dos mais concei- prisao 11 meses, poisja ficou 16 meses mentos para Collor, erevela uma for- Collor, que tem o grosso de seu apoio segundo lugar numa amostragem co-
tuados'profissionais que detido, aguardanao julgamento. Para tissima arremetida do novo candidato entre os eleitores de baixa renda mo essa, em que a populagao de ren-
atuam no Rio reveiam seus advogado Clovis Sahione, auxiliar da em todos os estados. Dezesseis por escolaridade. O levantamento, feito da e escolanaade mais bapcas tem
votos. (Cidade, pdgina 6) acusa?ao, o medico "saiu com uma me- cento dos entrevistados revelaram que por telefone, tem vieses importantes, representagao menor, existe uma

dalha no peito". 0 advogado Evaristo votariam em Collor se as eleigdes fos- um dos quais e exatamente esse possibilidade obvia de crescimento
Assalto na Lagoa de Moraes Filho fez uma defesa em sem ontem, 9,5% optaram por Silvio por ter sido feito entre possuidores de para sua candidatura", admite o
Um dia depois de o escritor estilo dramatico, usando ate mesmo bi- Santos, 9,2% escolheriam o candidato uma linba telefdnica, abrangeu ape- diretor da Vox Populi, Marcos Anto-
otto Lara Resende ter dito lhetes da filha de Anibal, cujo depoi- do PT, Luis Inacio Lula da Silva, nas 22% de eleitores analfabetos ou nio Coimbra. (Continua na pagina 5)
a amigos que seu prSdio era mento acusou o pai. (Cidade, pagina 1)
o unico da Rua Alexandre T"
Ferreira, na Lagoa, que

ftSTlK0"1'6™40^ o porta-voz da NlcLui^. (plgina 20) , lia engarrafou ^^0^. (Cidade,^pdg.3)
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ses de lua Shop- prador internacional cacao pr6pria Av Seguranpa e honestida- europEias - antiguida- Esculturas bronze 1263 — Leblon tel.. 294- SIBILIDADE de quern ^ fa^fs i ua^ aJI
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Brasília — Jamil Blttar
Tempo
A Diretoria de Hidrografia
e Navegação do Ministério
da Marinha prevê para ho-
je, no Rio e em Niterói,
tempo bom, com instabili-
dade ocasional. Visibilida-
de de moderada a boa. Tem-
peratura estável A
temperatura de ontem va-
riou entre 22° e 24°. Foto do
satélite, mapa e tempo no
mundo, Cidade, página 2.

Para evitar danos à campanha do
candidato do PT, Luís Inácio Lula da
Silva, a presidente da República, a
prefeita de São Paulo, Luiza Erundi-
na, exonerou o secretário de Negó-
cios Jurídicos, Luís Eduardo Gree-
ntíalgh, e o chefe de gabinete dele,
Luís Eduardo de Almeida Curti, en-
volvidos na denúncia de corrupção
do Caso Lubeca, feita há duas sema-
nas pelo candidato do PSD, Ronaldo
Caiado.

Greenhàlgh, que continua vice-
prefeito, admitiu segunda-feira que
Almeida Curti fora procurado por

um representante da Lubeca Em-
preendimentos Imobiliários, ofere-
cendo dinheiro para a campanha de
Lula, em retribuição pela aprovação
de um projeto de construção de 35
prédios residenciais e 12 de escrito-
rios, na valorizada Zona Sul de São
Paulo.

Em dura nota de esclarecimentos, a
prefeita Luiza Erundina afirma que"houve 

quebra da relação de confian-
ça", porque Greenhàlgh não revelou
imediatamente a proposta recebida e
ainda negociou a troca do dinheiro por
uma creche para o município. (Pág. 4)

Informe JB
? Está em marcha articu-
laçâo no Partido Comunista
Brasileiro para retirar a can-
didatura do deputado Rober-
to Freire na véspera da elei-
ção. Freire não apoiaria
explicitamente qualquer ou-
tro candidato, deixando o
eleitor livre para optar entre
Lula, Brizola e Covas. (Mais
Informe, página 6)

Greve no ar
Lula ataca Brizola fazendo associação de Getúlio a MussoliniOs cerca de 200 controlado-

res civis de vôo do pais, res-
ponsáveis por 50% dos vôos
no eixo Rio/Sâo Paulo/Belo
Horizonte/Brasília, entram
em greve no sábado. A Ae-
ronáutica garante que a se-
gurança no tráfego aéreo
será mantida. (Página 6)

Seqüestro
Seqüestrado às 17h30 de se-
gunda-feira, na Cidade de
Deus, o diretor de compras
dos supermercados Três
Poderes, Artur Sales, de 38
anos, foi libertado á lh30 de
ontem, depois de pagar
NCz$ 1 milhão de resgate.
(Cidade, página 5)

Silvio santos 
gera

onda contra Sarney

O candidato do PDT à Presidência
da República, Leonel Brizola, res-
ponsabilizou o presidente José Sarney
pelas manobras que possibilitaram a
candidatura de última hora do ani-
mador Sílvio Santos e sugeriu ao
Congresso, "até com vistas a um im-
peachment", o exame do comporta-
mento do presidente no episódio. Em
pontos diferentes do país, a maioria
dos candidatos uniu-se ontem na in-
dignação à entrada do dono do SBT
na disputa sucessória.

Em São Paulo, o candidato do
PRN, Fernando Collor de Mello,

endureceu suas críticas ao Palácio
do Planalto e acusou Sarney "de

tentar dificultar a consolidação do
processo democrático". Em Forta-
leza, o candidato do PSDB, Mário
Covas, considerou a nova candida-
tura "um absurdo".

O professor Leitão de Abreu, chefe
do Gabinete Civil nos governos Médi-
ci e Figueiredo e ministro aposentado
do Supremo Tribunal Federal, afir-
mou que a candidatura de Sílvio San-
tos resultou de "uma negociata" e pre-
viu que ela não resistirá ao exame do
Tribunal Superior Eleitoral. (Pág. 5)

? Dos 61 milhões de trabalhadores, 36,9% ganham ató um salário
mínimo.

? Em cruzados novos de setembro deste ano o rendimento médio
era de NCz$ 1.081 — NCz$ 587, no Nordeste, e NCz$ 1.371, no
Sudeste.
Na década o analfabetismo diminuiu mas ainda ó muito alto:
18,5%. ¦
Só 23,8% concluem o 1 ° grau. Em 1981 o número ainda era pior:
18,3%. - . 1 

Existem 35,4 milhões de famílias, das quais sete milhões são
chefiadas por mulheres.  . 

? As condições de moradia se definem por 70,9% de casas com
água encanada, 85,9% com luz elétrica, 57% de filtros, 82% de
rãdio e 71,5% de televisão.

? A editora Companhia
das Letras lança antes do
Natal os dois volumes de
Chico Buarque letra e música.
No primeiro, o jornalista
Humberto Werneck conta
saborosas histórias sobre a
vida e a obra do composi-
tor. O segundo
reúne 50 partitu- NJ9
ras selecionadas
por Chico (foto).

Médico 
ganha

pena 
leve 

por

matar mulher

O médico Aníbal Maciel de Abreu e
Silva, de 64 anos, que em junho de 1985
matou a mulher, Nícia, de 43 anos, com
quatro tiros, foi condenado ontem a qua-
tro anos de prisão. Mas, como o juiz
César Augusto Leite considerou que o
crime teve atenuantes, estabeleceu o
cumprimento da pena em regime aberto.

Na prática, César apenas dormirá na
prisão ll meses, pois já ficou 16 meses
detido, aguardando julgamento. Para o
advogado Clóvis Sahione, auxiliar da
acusação, o médico "saiu com uma me-
dalha no peito". O advogado Evaristo
de Moraes Filho fez uma defesa em
estilo dramático, usando até mesmo bi-
lhetes da filha de Aníbal, cujo depoi-
mento acusou o pai. (Cidade, página 1)

8,1% o do PDT, Leonel Brizola.
, Collor tem recebido normalmente

de 20% a 21% de menções espontâ-
neas de voto — em que o eleitor
responde à pergunta sem ter acesso a
uma lista de candidatos. Isso significa
que perdeu cinco pontos percentuais
com a chegada de Silvio Santos. Lula
e Brizola perderam apenas um ponto
percentual cada.

São resultados nada bons para
Collòr, que tem o grosso de seu apoio
entre os eleitores de baixa renda e
escolaridade. O levantamento, feito
por telefone, tem vieses importantes,
um dos quais é exatamente esse —

por ter sido feito entre possuidores de
uma linha telefônica, abrangeu ape-
nas 22% de eleitores analfabetos ou

Ricardo A. Setti

Fernando Collor de Mello, do
PRN, é o candidato que mais perde
com a entrada do animador Sílvio
Santos na disputa pela Presidência. O
primeiro impacto do torpedo Sílvio
Santos na campanha terminou de ser
medido ontem à noite pela empresa de
pesquisas de opinião Vox Populi, de
Belo Horizonte, que realiza levanta-
mentos para Collor, e revela uma for-
tíssima arremeüda do novo candidato
em todos os estados. Dezesseis por
cento dos entrevistados revelaram que
votariam em Collor se as eleições fos-
sem ontem, 9,5% optaram por Sílvio
Santos, 9,2% escolheriam o candidato
do PT, Luís Inácio Lula da Silva, e

VOTA RIO
? A participação na vida
ípolítica é característica da
maioria dos advogados. Às
vésperas da eleição presi-
dencial, 12 dos mais concei-
tuados profissionais que
atuam no Rio revelam seus
votos. (Cidade, página 6)

Assalto na Lagoa
Um dia depois de o escritor
Otto Lara Resende ter dito
a amigos que seu prédio era
o único da Rua Alexandre
Ferreira, na Lagoa, que
nunca fora assaltado, três
homens armados invadiram
o apartamento de Otto, do-
minaram sua mulher e sua
filha e roubaram objetos de
valor. (Cidade, página 5)

Frederico Rozário

Senna correrá

para ganhar

na Austrália

Embora esteja agora sob a perma-
nente ameaça de ficar fora das pistas
por seis meses, se for responsabiliza-
do por qualquer acidente, Ayrton
Senna disse que não mudará seu estilo
de pilotar. E, para reforçar essa deci-
sao, reveiuu qut iuu vai i íutiaidü,
na madrugada de domingo (horário
brasileiro), para vencer e manter a
possibilidade de, na Justiça, conquistar
o título de bicampeão da Fórmula 1.

O GP da Austrália é o último da
temporada deste ano. Ganhando, Sen-
na pode alimentar a esperança de ob-
ter outra vitória, nos tribunais france-
ses, para anular a desclassificação no
GP do Japão, onde venceu, mas não
levou. A McLaren ratificou seu apoio
à luta de Senna na Justiça comum pe-
la mudança da sentença da Federa-
ção Internacional de Automobilismo."Vamos até o fim nesta luta", disse
o porta-voz da McLaren. (Página 20)

Nahas
Todos que direta ou indire-
tamente ajudaram Naji Na-
has a fugir da polícia serão
indiciados no inquérito
aberto pelo delegado pau-
lista Marco Antônio Vero-
nesi. Ele promete identifi-
car os integrantes da rede
de apoio ao investidor du-
rante o período em que err.
procurado. (Página 14)

Cotações
Dólar oficial; NCz$ 5,368
(compra), NCz$ 5,394 (ven-
da). Dólar paralelo: NCzS
11,10 (compra), NCzS 11,50
(venda). Dólar turismo:
NCzS 11,10 (compra), NCz$
11,50 (venda). BTN fiscal:
NCzS 5,1246. BTN: NCz$
5,0434. Unif para IPTU, ISS
e Alvará: NCzS 81,57; taxa
de expediente: NCzS 16,31.
Uferj: NCzS 72,60. UPC:
NCzS 39,89. MVR: NCzS
65,46. Piso Nacional de Sa-
lário: NCzS 557,33. Salário
Mínimo de Referência.
NCzS 201,73 (40 BTNs). Ta-
blita única para conversão-
Cz$/NCz$ 2.128,6935. Homenagem a Zumbi, na Praça Onze, engarrafou o Centro do Rio por 6 noras, (udade, pag. 3)

TROCO APT» IPA-
NEMA (a escolher)
por relógio Patex
CfonograioJ'40"-fa-
ses de lua Shop-
ping Cassino Atlânti-
co 3o andar Io
)a 33 3 T e'
52- 0945

NAO Ê PRECISO
VIAJAR A N.Y. OU
LONDRES para vender
suas JÓIAS ANTIGASRELÓGIOS PATEK

ROLEX — CAR-
TIER a preço INTER-
NACIÓNAL. Ê só mar
car entrevista pelo Tel
521 0945

COMPRO URGENTE
— Jóias antigas e mo-
dernas— Brilhantes Re-
ióyÍ057p5íckrRol6X, 6tC.
Segurança e honestida-
de (colecionador es
trangeiro) Fco Otavia
no 42 A Copa Tel
267-9788,

COMPRAMOS: JÓIAS
ANTIGAS E MODER-
NAS— RELÓGIOS PATEK— ROLEX —LANG —VA-
CHERON — CRON0GRA-
FOS. FASES DE LUA. Ava-
ração Grãts s/
compromisso Shopping
Cassino AtlAntico Lj
333 Tel- 521-0945

CAPAS DE CHUVA
— Conheça nossos
modelos em gabar
dine e nylon. fabri
cação própria Av
Gomes Freire 205
loja Centro Tel
232 7470 TEMOS
JAQUETAS

PATEK —PHILLIPPE
ROLEX — CARTIER
JÓIAS ANTIGAS —

Compramos com a SEN-
SIBILIDADE de quem
conhece, não venda sem
nos consultar Shopping
Cassino Atlântico 3o and.
U 333 TEL 521-0945.

COMPRO URGENTE
— (Cotação Internacio-
nal) Galle — Lalique —
Sevres — Pratarias —
Esculturas bronze e
marfim Móveis — Anti-
guidades finas Fco Ota
viano 42 Copa Tel
267 Sra Isabel

COMPRO URGEN-
TE — Jóias antigas e
modernas — Patek —

r* i: <->iiuioa — v^dl lltJI V-UÍTi-
prador internacional
Shopping Cassino
Atlântico 3o andar
Loja 333 Tel 521
0945

WIM VAN DIJK — Pin-
turas antigas e atuais em
exposição nas 5 Galerias
WAY: Centro tel.' 252-
1263 — Leblon tel.. 294-
0196 — Barra tel. 399-
4218 Gávea tel 294-
3748 e Casa Shopping
tel 325-00"'"'

ANTIQUE ART AUCTION —
ESTAMOS RECEBENDO PE-
ÇAS PARA 0 NOSSO PR0-
XIMO LEILÃO DE ARTE. PIN-
TURAS NACIONAIS E
EUROPÉIAS - ANTIGÜIDA-
DES — MOVEIS - TAPETES- PEÇAS PARA COLECIONA-
DORES AVALIAMOS A DOMI-
ClLIO RUA FRANCISCO OTA
VIANO 4? -ATEl 267 9788
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IllUIIid — —————- — —Collor tem recebido normalmente brasileiros estao nessa situagao. Alem
ras seiecionadas 0 medico Anibal Maciel de Abreu Fernando Collor de Mello, do de 20% a 21 % de menfdes esponta- disso, embora na amostra figurassem i
por CMco (foto). Silva, de 64 anos, que em junho de 1985 "KIs, e o candidato que niais perde neas de voto — em que o eleitor 56%depessoas debaixarenda—ate

matou a mulher, Nicia, de 43 anos, com c°m a en^da do ammador Silvio responde d pergunta sem ter acesso cinco salarios minimos corres-
f^7~J quatro tiros, foi condenado ontem a qua- Santos^nadisputapela Presidencia. umaMsta de candidates. Issosignifica pondendo a algo proximo do univer-

tro anos de prisao. Mas, como o juiz pnmeiro impacto do torpedo Silvio que perdeu cinco pontos percentuais so real do pais, nao foi possivel in-
VOTA RIO Cesar Augusto Leite considerou que Santos na camjjanha termmou de ser coma chegada de Silvio Santos. Lula cluirnenhumafamiliacujarendaede

.? A participagSo na vida crime teve atenuantes, estabeleceu medido ontem a noitepela empresa de e Brizola perderam apenas um ponto ate um salario, e que, juntas, consti-(poiltica 6 caracteristica da cumprimento da pena em regime aberto. pesquisas de opiniao Vox Populi, de percentual cada. tuem cerca de 22% da populacao
Operas da SotreS Na Pratica' cesar apenas dormira na Mo Horizonte, que realiza levanta- Sao resultados nada bons para 

"Se Silvio Santos ja aparece em
dencial, 12 dos mais concei- prisao 11 meses, pois ja ficou 16 meses mentos para Collor, e revela uma for- Collor, que tem ogrosso deseu apoio segundo lugar numa amostragem co-
tuados profissionais que detido, aguardanao julgamento. Para tissima arremetida do novo candidate entre os eleitores de baixa renda mo essa, em que a populacao de ren-
votnjwrfnSl0 X&euS advogado Clovis Sahione, auxiliar da em todos os estados. Dezssseis por escolaridade. O levantamento, feito da e escolandade mais baixas tem

. . 'K 'p s acusa^ao, o medico "saiu com uma me- cento dos entrevistados revelaram que por telefone, tem vieses importantes, representagao menor, existe uma
Aeeol, T dalha no peito". O advogado Evaristo votariam em Collor se as eleigoes um dos quais e exatamente esse possibilidade obvia de crescimentoAgsaiio na mgoa de Moraes Filho fez uma defesa em fossem ontem, 9,5% optaram por SU- portersido feito entre possuidores de para sua candidatura", admite o
Um dia depois de 0 escritor estilo dramatico, usando ate mesmo bi- vio Santos, 9,2% escomeriam o candi- uma linha telefonica, abrangeu ape- diretor da Vox Populi Marcos Anto-
?imi™™IStrldi0OTa ,S 

de Anibal, cujo depoi- date do PT, Luis Woo Lula daSil- ms 22% de eleitores amlfabetos on nio Combra. (Qmtmm na pagina S) 
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Tempo mmsm

Pi faz demissões

para poupar 
Lula

A Diretoria de Hidrografia
e Navegação do Ministério
da Marinha prevê para ho-
je, no Rio e em Niterói,
tempo bom, com instabili-
dade ocasional. Visibilida-
d'é de moderada a boa. Tem-
pèratura estável. A
temperatura de ontem va-
riou entre 22° e 24°. Foto do
satélite, mapa e tempo no
mundo, Cidade, página 2. Para evitar danos à campanha do

candidato do PT, Luís Inácio Lula da
Silva, a presidente da República, a pre-
feita * de São Paulo, Luiza Erundina,
exonerou o secretário de Negócios Ju-
rídicos, Luís Eduardo Greenhalgh, e o
chefe de gabinete dele, Luís Eduardo de
Almeida Curti, envolvidos na denúncia
de corrupção do Caso Lubeca, feita há
duas semanas pelo candidato do PSD,
Ronaldo Caiado.

Greenhalgh, que continua vice-pre-
feito, admitiu segunda-feira que Almei-
da Curti fora procurado por um repre-

sentante da Lubeca Empreendimentos
Imobiliários, oferecendo dinheiro para
a campanha de Lula, em retribuição
pela aprovação de um projeto de cons-
trução de 35 prédios residenciais e 12
de escritórios, na valorizada Zona Sul
de São Paulo.

Em dura nota de esclarecimentos, a
prefeita Luiza Erundina afirma que"houve 

quebra da relação , de confian-
ça", porque Greenhalgh não revelou
imediatamente a proposta recebida è
ainda negociou a troca do dinheiro por
uma creche para o município. (Pág. 4)

Informe JB
? Está em marcha articu-
lação no Partido Comunista
Brasileiro para retirar a can-
didatura do deputado Rober-
to Freire na véspera da elei-
ção. Freire não apoiaria
explicitamente qualquer ou-
tro candidato, deixando o
eleitor livre para optar entre
Lula, Brizola e Covas. (Mais
Informe, página 6)

Greve no ar jêF' ¦ imã y 
'T'

Os cerca de 200 controlado- Lula associa Getulio a Mu88olini para atingir Brizola (Pág. 4)
tés civis de vôo do pais, res-
ponsáveis por 50% dos vôos
nçi eixo Rio/São Paulo/Belo
Horizonte/Brasília, entram
em greve no sábado. A Ae-
ronáutica garante que a se-
gurança no tráfego aéreo
será mantida. (Página 6)

Seqüestro
Seqüestrado às 17h30 de se-
gunda-feira, na Cidade de
Deus, o diretor de compras
dos supermercados Três
Poderes, Artur Sales, de 38
anos, foi libertado à lh30 de
ontem, depois de pagar
NCz$ 1 milhão de resgate.
(Cidade, página 5)

u pais que vai as urnas

O IBGE divulgou ontem, com da- sinais de estragos sobretudo no Nor-
dos de 1988, os números da última dcstc onde só 48,4"/o das casas têm
Pesquisa Nacional por Amostra de àiwlfáhetns wn num A* is
Domicílios, o retrato mais claro da água,, os analiabetos^sao^, mais
situação social do. Brasil, ao fim de ¦ nulhoes e apenas 22,7% dos trabalha-
uma década de crise econômica. Hà dores têm carteira assinada. (Pág. 13)

'•'l 
^ÊSÊÊB^mê No conjunto, os dados indicam:

Dos ei milhta d* trabalhador®», 36,9% ganham até um salário
mítiimo. .
Em cruzados novoa do satambro deato ano o rondimonto médio
ora do NCz$ 1.081 - HC*$ 587, no Hordosto, o NC*$ 1^71, no
Sudosto.

^^^^^^^atlsmo 
diminuiu ma. ainda é multo alto:

O candidato do PDT à Presidência
da República, Leonel Brizola, res-
ponsabilizou o presidente José Sarney
pelas manobras que possibilitaram a
candidatura de última hora do ani-
mador Sílvio Santos e sugeriu ao
Congresso, "até com vistas a um im-
peachment", o exame do comporta-
mento do presidente no episódio. Em
pontos diférentes do país, a maioria
dos candidatos uniu-se ontem na in-
dignação à entrada do dono do SBT
na disputa sucessória.

Em São Paulo, o candidato do
PRN, Fernando Còllor de Mello,

endureceu suas críticas ao Palácio
do Planalto e acusou Sarney "de

tentar dificultar a consolidação do
processo democrático". Em Forta-
leza, o candidato do PSDB, Mário
Covas, considerou a nova candida-
tura "um absurdo".

O professor Leitão de Abreu, chefe
do Gabinete Civil nos governos Médi-
ci e Figueiredo e ministro aposentado
do Supremo Tribunal Federal, afir-
mou que a candidatura de Sílvio San-
tos resultou de "uma negociata" e pre-
viu que ela não resistirá ao exame do
Tribunal Superior Eleitoral. (Pág. 5)

rAdlo o 71,8%

? A editora Companhia
das Letras lança antes do
Natal os dois volumes de
Chico Buarque letra e música.
No primeiro, o jornalista
Humberto Wèrneck conta
saborosas histórias sobre a
vida e a obra do composi-
tor. O segundo
reúne 50 partitu-
ras selecionadas
por Chico (foto). Av

Médico 
ganha

va, e 8,1% o do PDT, Leonel Brizola.
Collor tem recebido normalmente

de 20% a 21% de menções espontâ-
neas de voto — em que o eleitor
responde à pergunta sem ter acesso a
uma lista de candidates. Isso significa
que perdeu cinco pontos percentuais
com a chegada de Sílvio Santos. Lula
e Brizola perderam apenas um ponto
percentual cada.

São resultados nada bons para
Collor, que tem o grosso de seu apoio
entre os eleitores de baixa renda e
escolaridade. O levantamento, feito
por telefone, tem vieses importantes,
um dos fluais é exatamente esse —
por ter sido feito entre possuidores de
uma linha telefônica, abrangeu ape-
nas 22% de eleitores analfabetos ou

matar mulher

O mpdico Aníbal Maciel de Abreu e
Silva, de 64 anos, que em junho de 1985
matou a mulher, Nícia, de 43 anos, com
quatro tiros, foi condenado ontem a qua-
tro anos de prisão. Mas, como o juiz
César Augusto Leite considerou que o
crime teve atenuantes, estabeleceu o
cumprimento da pena em regime aberto.

Na prática, César apenas dormirá na
prisão 11 meses, pois já ficou 16 meses
detido, aguardando julgamento. Para o
advogado Clóvis Sahione, auxiliar da
acusação, o médico "saiu com uma me-
dalha no peito". O advogado Evaristo
de Moraes Filho fez uma defesa em
estilo dramático, usando até mesmo bi-
lhetes da filha de Aníbal, cujo depoi-
mento acusou o pai. (Cidade, página 1)

de curso primário, quando 62% dos
brasilèiros estão nessa situação. Além
disso, embora na amostra figurassem
56% de pessoas de baixa renda—até
cinco salários mínimos —, corres-
pondendo a algo próximo do univer-
so real do pais, não foi possível in-
cluir nenhuma família cuja renda é de
até um salário, e que, juntas, consti-
tuem cerca de 22% da população."Se Sílvio Santos já aparece ém
segundo lugar numa amostragem co-
mo essa, em que a população de ren-
da e escolaridade mais baixas têm
representação menor, existe uma
possibilidade óbvia de crescimento
para sua candidatura", admite o
diretor da Vox Populi, Marcos Anto-
nio Coimbra. (Continua na página 5)

Ricardo A. Sétii

VOTA RIO
,? A participação na vida
(política é característica da
maioria dos advogados. Às
vésperas da eleição presi-
dencial, 12 dos mais concei-
tuados profissionais que
atuam no Rio revelam seus
votos. (Cidade, página 6)

Assalto na Lagoa
Um dia depois de o escritor
Otto Lara Resende ter dito
a amigos que seu prédio era
o único da Rua Alexandre
Ferreira, na Lagoa, que
nunca fora assaltado, três
homens armados invadiram
o apartamento de Otto, do-
minaram sua mulher e sua
filha e roubaram objetos de
valor. (Cidade, página 5)

Frederico Rozárlo
Senna correrá

para 
vencer

na Austrália

Embora esteja agora sob a perma-
nente ameaça de ficar fora das pistas
por seis meses, se for responsabiliza-
do por qualquer acidente, Ayrton
Senna disse que não mudará seu estilo
de pilotar. E, para reforçar essa deci-
são, revelou que correrá em Adelaide,
na madrugada de domingo (horário
brasileiro), pára vencer e manter a
possibilidade de, na Justiça, conquistar
o título de bicampeão da Fórmula 1.

O GP da Austrália é o último da
temporada deste ano. Ganhando, Sen-
na pode alimentar a esperança de ob-
ter outra vitória, nos tribunais france-
ses, para anular a desclassificação no
GP do Japão, onde venceu, mas não
levou. A McLaren ratificou seu apoio
à luta de Senna na Justiça comum pe-
la mudança da sentença da Federa-
ção Internacional de Automobilismo."Vamos até o fim nesta luta", disse
o porta-voz da McLaren. (Página 20)

Nahas
Todos que direta ou indire-
tamente ajudaram Naji Na-
has a fugir da polícia serão
indiciados no inquérito
aberto pelo delegado pau-
lista Marco Antônio Vero-
nesi. Ele promete identifi-
car os integrantes da rede
de'apoio ao investidor du-
rante o período em que era
procurado. (Página 14)

Cotações
Dólar oficial: NCz$ 5,368
(cumpra), NCz$ 5,394 (ven-
da). Dólar paralelo: NCz$
11,10 (compra), NCz$ 11,50
(venda). Dólar turismo:
NCz$ 11,10 (compra), NCz$
11,50 (venda). BTN fiscal:
NCzS 5,1246. BTN: NCz$
5;0434. Unif para IPTU, ISS
e Alvará: NCz$ 81,57; taxa
de expediente: NCz$ 16,31.
Uferj: NCz$ 72,60. UPC:
NCzS 39,89. MVR: NCz$
65,46. Piso Nacional de Sa-
lário: NCzS 557,33. Salário
Mínimo de Referência:
NCz$ 201,73 (40 BTNs). Ta-
blita única para conversão'
Cz$/NCz$ 2.128,6935. Homenagem a Zumbi, na Praça Onze, engarrafou o Centro do Rio por 6 horas. fCidade, pág. 3)

TROCO APT° IPA-
NEMA (a escolher)
por relógio Patex
Cronógrafo "40" fa-
ses de lua — Shop-
ping Cassino Atlânti-
co - 3o andar Io
j a 3 3 3 T e I
521 0945

COMPRO URGEN-
TE — Jóias antigas e
modernas — Patek —
Rolex — Cartier Com-
prador internacional
Shopping Cassino
Atlântico 3o andar
Loja 333 Tel 521
0945.

CAPAS DE CHUVA— Conheça nossos
modelos em gabar-
dine e nyíon. fabri
cação própria Av
Gomes Freire 205
loja Centro Tel
232 7470 TEMOS
JAQUETAS

COMPRO URGENTE
— Jóias antigas e mo-
dernas— Brilhantes Re-
lógios. Patek, Rolex. etc.
Segurança e honestida-
de (colecionador es
trangeiro) Fco. Otavia-
no. 42 A Copa Tel
267-9788.

NÃO Ê PRECISO
VIAJAR A N.Y. OU
LONDRES para vender
suas JÓIAS ANTIGAS

RELÓGIOS PATEKROLEX — CAR-
TIER a preço INTER-
NACIONAL. £ só mar
car entrevista pelo Tel.
521 0945

ANTIQUE ART AUCTION -ESTAMOS RECEBENDO PE
ÇAS PARA O NOSSO PR0-XIMO LEILÃO DE ARTE. PIN-TURAS NACIONAIS EEUROPÉIAS — ANTIGÜIDA-
DES - MOVEIS - TAPETES- PEÇAS PARA COLECIONA-
DORES AVALIAMOS A DOMI-CÍLIO RUA FRANCISCO OTA-
VIAN0 42 — A TEL 267 -9788

COMPRO URGENTE
— (Cotação Internacio
nal) Galle — Lalique —
Sevres — Pratarias —
Esculturas bronze e
marfim Móveis — Anti-
güidades finas Fco Ota-
viano, 42 — Copa. Tel
267 9788 Sra. Isabel

WIM VAN DIJK — Pin-
turas antigas e atuais em
exposição nas 5 Galerias
WAY- Centro tel.. 252-
1263 — Leblon tel.. 294-
0196 — Barra tel.: 399-
4218 — Gávea tel.. 294-
3748 e Casa Shopping
tel. 325-0077

PATEK — PHILLIPPE
ROLEX — CARTIER

JÓIAS ANTIGAS —
Compramos com a SEN-
SIBILIDADE de quem
conhece, não venda sem
nos consultar Shopping
Cassino Atlântico 3o and.
U. 333. TEL 521-0945.

COMPRAMOS: JÕIAS
ANTIGAS E MODER-
NAS —RELÓGIOS PATEK— ROLEX — LANG — VA-
CHERON — CRONÔGRA-
FOS, FASES DE LUA. Ava-
Nação Grátis s/
compromisso Shopping
Cassino Atlflntico Lj.
333 Tel: 521-0945
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coiima do casteuT Sul 
recebe Brizola em clima de euforia

Sarney", disse. Ele gosta tambem de Figuei- habitantes e cerca de 35 mil'eleitores, ^Jp^j que o candidato tera 70%^dos votos 
"na

redo. Isso e o maximo de desaflo a conjura impressao era ade que a maioria da po- ^^|VC j^ade» onde o partido tem quatro verea- j

da sua sucessao, a pretexto de que Sarney ^a^|^|caT>^COnt^rr^C<\C^n'| ^ ^ s 
^°j°jmeco 

dj^ "oiJe^BriTOla chegou a J

fenhad°e 
"alMo 

S'hSdB 
'fSrt "¦**»* Comtoio do PDT levou muhidao ao centra de ^PS* 

'!*""

Sndidato°'ar 
° 8°vern0 F'8Ue'red0 e SCU tanlea^XSneSsda^visacom mW'de N?" municiP'°s da ^P50. «$»«» aojalan- carreata-monslro, integrate po/miScanaiaato. o Rio Grande do Sul, maior reduto de para ve- °„wndlda.t0'.e nao que para garantir seu apoio & candidature tres mil carros, segundo a Policia Militar.Como se sabe, quase todas as candidatu- Brizola) foi o maior realizado em Santa fonrt,?ha sua_et"°9ao,:, Meu pnmeiro vo- pedetista. 0 prefeito de Chapeco, Milton Mais uma vez, Brizola teve uma demons-

ras presidenciais existentes forara montadas Catarina nesta campariha As 9h duas «° !,01 Par? yetulio Vargas, e enxergo Sander, do PDS, foi receber Brizola no tra?ao de idolatria. Segurando um retrato
a partir da verificagao de que o eleitorado horas antes da chegada do candidato pes- pau (£etull° ,era chamado de "pai dos aeroporto, "por cortesia", ja que faz cam- do candidato, o maratonista Joao Eufra-
repudia Sarney e tudo quanto dele se apro- soas ja se acotovelavam para conquistar P.0DJ®S ? encontr,° ® Brizola »di- panha para Paulo Maluf. sio Gorrea, de 50 anos, corria atras do
xima. A rejeiQao ao governo e ao que ele os melhores lugares a frente do palanque. mt)rava"s? do tempo em que A visita seguinte foi ao municipio gau- carrode Brizola, acompanhando-o duran-
representa esta na base das campanhas vito- Enquanto isso, uma caravana de veiculos, no*;n ^3™ mft'lr?;1 S, j®, neci!im* fa 360 quilometros ao te todo o tempo. Cerca de 30 mil pessoas
riosas de 1988 e das campanhas atuais de maquinas agricolas e cavaleiros vestidos mSSlSonoai na , 

T,-Vez' 
r'nSndo/n},g,r1upo de °Peranos u€

onde^Polffi^ Ch^?mBrizoirPatal-SOUOdCentr0de 5o de 06103 de duas Sssoas°que calculos da Poiicia MS^oncenfraram0- \

ffAts^s fe-=d?=^E?dS ^iSoXMSettui!?: Z2E&£rtr°,*''T
pliada nacionalmente no combate a Sarney nense, estimou que 60% dos votos do phpoarif^m ' a n?ou; ^om V0C6S' .eu metrps ate o Centro, em carreata que Depois do comicio, o candidato .doe ao que ele representa. Aurehano Chaves, municipio—cerca de 120 mil habitantes turao e evitarpm'ns'm^Jim*/t° reu°P Perto de mil veiculos. PDT seguiria para Passo Fundo (distantepara ser admitido como candidato pelo PFL, 60 mil eleitores - ja estao garantidos. S. „ 1 I5°» qAualque[ t.entatlva de , Promessa - Em dado momento, um 20 quilometros de Carazinho). Depois deteve de demitir-se do ministerio e afas- <Pai. _ Ve]ho, Ua"de "° segu"do • Ao seu lado, estavam homem de longa barba e cabelos compri- amanha, ele visitara Pelotas, Santa MffiS
tar-se politicamente de Sarney. E Ulysses SUD(X KS ®np0lLe,° 

WfW° ^os cot?segu'u ^daro carro do candi- e Rio Grande, e no dia 10, enSrrari sua
Guimaraes, para dominar as convengoes do clima de euforia coletiva O gaucho Serti- tos do PMDB e ^ WT v^nHniHpS o— 

a ef 
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um.a?ncu'tor de campanha no Rio Grande do Sul com urn
PMDB, repudiou sua alia^a com o presi- 0 

PMDB e do PFL'vmdos de outros 52 anos> 01t0 fl,hos' que viaJou de s«a comicio em Porto Alegre.
dente, aliou-se a Waldir Pires e armou-se "i m

t-ovas 
perde 

a caima e ataca petistas no Ceara

magisfrado, que.naTlelTcmdl^toI'Mc' JS^S^SnoSSf3l& S°'""~J0^5"* PDT 
e PT faZCm"Tudo bem, mas e humanamente compreen- cia, Mario Covas, perder a calma durante djP- 
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sivel que ele esteja ao lado de quem nao comicio realizado em Sobral (CE). "Nao que- T> •/» . -¦*
repele e aceita sua intimidade e sua amizade. ro o voto de voces", passou a dizer Covas, 1 WKF1' 6H1 XvCCllC paCtO «
Afinal os demais fogem dele como o diabo intwrompcndo uma npositao sobre sua pro- ^
da cruz. Para maior felicidade de Sarney de naO-agreSSaO -

JtSSET 
desfrHta.de popujandade pode do tipo de voces". g Recife — Sob o argumento de qiiie a

nprfnppt^as'^ if/5 Partidas de um grupo de cerca de 30 pes- ' f ' '' candidatura 
de Lula esta crescendo muito

perspectivas eleitorais do seu grupo no Ma- soas no meio da multitwo de alguns milhares, . <.k \» em (0(j0 0 estarfo e so se resnonsahitlzaranhao. Collor, all, e Joao Castello, que asvaiasnSodiminuiram.uVamospararcom • •• '^«SP^aafefe'iii wmtjim winr-nntmi.^™Tr • j-
poderia por ai recuperar as condicoes de • isso ai, compadre. Vamos parar", insistiaCo- ' MBofr- P o controle da mihtancia do partiqg, o
enfrentar Sarney Filho na disputa do cover- ^ candidato ainda falou por uns cinco ^ de Pemambuco fez ontem um acordo
no Sao razoes suhsidiariaq mac tamhpm minutos, atacando o tempo todo o PT e os >^fc• - t Tfii; Jivs com 0 PDT estadual para evitar choQtles

MHBIn ' s;: strdas r 
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?ao com que o chefe do governo, no ocaso do de Covas pelos estados do Ceara e Amazonas A ||jj proxima 
terga-feira, quando os candida-

seu mandato, ve no pareo alguem que afinal foi considerada um sucesso. fW ? jBEfSSfflFSm. 4t.% y tos Luis Inacio Lula da Silva e Leoflel
se intitula seu amigo. Em Sobral havia uma multidao de 20 mil Brizola farao comicios quase simultan&os

A suspeita de que o presidente da Repu- pessoas, segundo os organizadores, ou 8 mil,, '8Brlno Recife. Pelo acordo, a programaQao^de
blica estava por tras do estimulo dado segundo a policia, em ambos os casos um Lula e Brizola foi elaborada de fori® a
candidatura ae Silvio Santos foi respaldada evitar o encontro dos dois candidato^ e
pelos empresarios paulistas, principalmente corrida carreata e comicio para cerca de°20 C°vas teve boa recepqao ontem no Nom e no Nordeste seus adeptos. Na ultima pesquisa da Data
)or Antonio Ermirio de Morais, que reve- mil pessoas, consideradoo maior da cidadena Folha, Lula tem 19% das inten?oes de
ou ter sido pessoalmente convidado por atual campanha. Irritado, Covas acusou as prefeituras do e achamos que da para conseguir", disse Cid voto no estado, e Brizola, 9%.

Sarney, no dia 4 de setembro, na Granja do IntolerAncia—A atriz Recina Duarte PTde aumentorem abusivamente as tarifasde Gomes. Em Sobral, ha uma fabrica de cimen- . L
Torto, para candidatar-se. Convite que re- que acompanhou Covas em seus comicios on "s urban?s e de receber propinas. "Eu, to da Votorantin, do empresario Antonio Er- nx f 

" c'ue os Partl^anos do
cusou por considerar inadequado ineressar Sobral, Senador Pompeu, Crateus, Juazeiro quanao prefeito de Sao Paulo, nunca estive mirio de Moraes, que apoia Covas. A produ- 'arao passeata a partir das 16h no
numa disputa que ia ia avancada Ermirio c'0 ^orte e ^anaus) identificou-se como envolvido em acusagdes de favorecimento ou Qao diaria e de 35 mil sacos. Mesmo assim, Centra, saindo da Faculdade de Direito,
julea severamente o oresidente E seus nares vi"va Porcina' da novela R°1ue s™te"o, d®1."cebenr dinh5lro Para al8uJma campanha a taxa de desemprego e de 30%, segundo na Zona Norte, e dirigindo-se a Praca
3:^., Wo i earregoii no sotaque nordestino. Disse que se pohUca. Esses sao os eternos destruidores da dados da prefeitura. Nossa cenhora Aa rarmo onHe I „lA Lpau istas, embora nao o digam expressa- a viuva nao fosse personagem de ficpao, vota- democracia. Tentaram me atrapalhar quando o onvpmaHnr Wfliccnf- r ; r- i • ,• , ,c, ' . , .'mente, tambem acham que Sarney esta por ria em Mario Covas. Foi a unica coisa que administrei Sao Paulo. Fazem as aliancas com r g J 

Jereissati e o prefeito Ciro lara a partir das 18h. No mesmo horario,
tras do concessionary de canais de televi- conseguiu dizer antes do inicio .das vaias. os facistas e nao com a democracia," acres- ? tem co"s/.guld° resultodos altamente os militantes do PDT sairao do Forte das
sao. A fortalecer a suposicao ai esta a pre- Tambem ela perdeu a paciencia comlos petis- centou. 

positivos para Ma no Covas. Em duas sema- Cinco Pontas, na Zona Sul, dirigindo-se
senca de noliticns da prpi Hp Sarnpu mmn tas- Hoje voces estao aqui vaiando as pala- .  , . . . nas- segundo pesquisas encomendadas pelos na „ . j niarin tamhpm rtnvras de um candidate honesto, porque ele , ^van«os 

~ Os comicios pelo interior dois, o candidato do PSDB passou de 4% a Fracinha do Diano tambem rto
arannense Lobao e o ministro Joao Alves, lutou para que tivessem esse direito". Mas os do Ceara foram orgamzados pelo governador para 19% e podera encostar em Collor no Centro, distante 300 metros do local onde

na elaboragao do inleliz episodio que vem petistas vaiaram ate o Hino Nacional. Tasso Jereissati e pelo prefeito de Fortaleza, final da campanha. Jereissati, que desbancou Lula falara. O comicio de Brizola, as
perturbar uma sucessao ja de si tao mal Mario Covas ficou rouco logo no primeiro Ciro 

Gomes. Em Sobral, o irmao de Ciro, Cid a politica dos coroneis no Ceara, goza de 19h30m, sera no bairro de Casa Amarela,
colocada. discurso, mais pela irritagao que por desgastes Gomes, cuidou pessoalmente de arregimentar popularidade e consegue reunir muita gente na Zona Norte, distante do Centro, mas

A felicidade do presidente, no entanto, nagarganta. "Ha facistas dos doislados:o da carrose pessoas para prestigiar a passagemde nos comicios. O governador e apelidado pelo os partidarios do PDT tambem tinham
pode nao ser duradoura. A Justiga Eleitoral esquerda, que quer fazer a ditadura, e o da Covas. Conforme informagoes do proprio locutor que o apresenta como o "galeguinho programado 

uma passeata e o ieito foi
tera de examinar obiecoes fortes a rnncoli d reita' que deseJa a mesma coisa", gntou Cid, o favonto em Sobral, cidade com 130 mil de zoio azul" - por ser de origem liba- f 
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«w>"fr-E,a"r «-»•"«41^-*><*¦ »«, b™»%<.osfazerroteirosd,ferenKS'
sentador de Droeramas A nrimeira Hela<; levaramSo a^mJ^VH^^ ?'to.aPontode IordeMello,doPRN.' pouco nos comicios, mas nao se esquece de Previsfto — Para evitar tumultos Aolevar a niao ao rosto a todo inslante. .eotando m«dK eiSa tod™., aeroporto, Lulachegara as 17h30e Brizb-
ordem moral, pois o principio da substitui- Frpirp Lmpnatrwa 

~I la as 19h" "^cho 
t1ue nao vamos nos

9ao de candidatos em final de campanha mjiiieuageid. encontrar no desembarque" — diz Frah-
existe para impedir que por morte ou aci- mortos no romiVin ATCelllSpO reDreende DaOTeS csco Rocha, do PT, coordenador da cam-
dente grave partidos ou correntes de opi- LU® 11U vUIIllUO IT IT JL panha de Lula no estado. De qualquer
niao^fiquem sem poder disputar o governo. Vnlta T?orln rl Dottl SerdflUl adverte trnipao de renda. "Quem tem que forma os dois partidos concordaram em
Razdes morais nao costumam ser levadas * OlLa X\CQOIlQa nnp 

Tarf>ia nan Hpvp excluir e o eleitor. Ele mesmo e que nao enviar muita gente ao aeroporto para,
em conta. Mas ha vedagoes legais que terao Centenas de militantes comunistas e ope- ^ i&rGjd ^<*0 ClcVc deVe discernir e ate errar, se for no caso de atraso na programapao, nao
de ser examinadas. Silvio Santos, como nin- £rios da Companhia Siderurgica Nacional ter CUVrdl eleitoral 0 caso", insistiu. Ele mesmo so defi- ocorrerem encontros inesperados. Pelo PT

ELOHOR1ZONTE—Oarce- E^Sr^'l"S°^
malmente diretor. Ele e dono, foi ele quem ca, Roberto Freire. OcandidSacomSha- e ZsSeSdo S^ofdeV'o" niendaSV? 
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r6C°" Luc'iano 
Baltar> responses pelas mani-recebeu o beneficio do poder publico, bene- do do vice na sua chapa, Sergio Arouca, SSniSsSK^^a" i g^l Sa° 

<f T" festa?6es de rua da candidatura de Brizo-ficio que a Constituigao rotula de "conces- Passou o dia nessa cidade operaria do Sul municagao Social da Conlerencia vanadas, observou dom Serafim. la * iniriativa Ho amrHn fni Hn pt
sao". E a lei veda a pessoas com esse privile- Fluminense com 450 mil habitantes e 140 mil Nacional dos Bispos do Brasil "Aos ja decididos pode-se dizer ate
gio se candidatarem a presidente da eleitores. (CNBB), dom Serafim Fernandes de que o candidato foi canonizado, que Para dar um exemplo do crescimento
Republica. N° comicio — encerrado ao som da Ave Araujo, condenou ontem o apoio de ele vota no que escolheu. Outros ja do candidato do PT em Pernambuco, ele

Correrao nra7f><; ? Hphatpc antpc m.o M?c'a de1.^u"nou,t e do Hino da Internacio- padres e bispos a candidatos, para dizem: a Igreja esta indicando e fu- informou que os comites do Recife estao
itaSS cue afhaKtuais di£ S™'ar 

• "massirtcafao" do voto. Ele lano", comentou o arcebispo. Ele vendendopor dia 4 mil broches e em uma
Qoes da Justi?a'conduzam o assunto ate uma "aos m°rtos que lutaram pela classe opera- SStidoJiemnomef'limiSo^'a d'he t3mbem qu,e. ,muitos elfores semana Yenderam 60 0°0 estrelinhas. O

caSdSrt $ ipsmsfcTo tsjsr •8™ *»d»« X& 
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propos,°' *•«- H 
r, 

• 
&™ nC? • i .^g'050 (a' t°4°.s Ao chegar a Volta Redonda, Freire foi nao serao punidos os religiosos que "Tem padre que da um perfil alfmetenaestrehnha. 

Leva assim mesm^
sao ncos, so o eleitor de Santos e pobre), recebido pelo presidente do sindicato dos me- estejam fazendo campanha. claro demais e so falta falar o nn conta Rocha. O PT imagina colocar 30
emocione e mobilize os ouvintes que nao se talurgicos, Wagner Barcelos, flliado ao PT. "O povo tem o direito ate de me" reclammi Hnm mi* miI Pessoas no Centro do Recife terga-fei-
limitam ao auditorio da TVS em Sao Paulo (gg e Pgctfetas tambim. prestigiaram errar NSo Sodemos trocar o antigo Smdo^™ a noite do ^ia^S ra' Para 0 «ltimo comicio de Lula no

rnyr^arS^°PaSeHC0ThaHSSft0d0 tres mil pessoas0- ^aSs^SE^m curral eleitoral dos coroneis pelo proximo, vespera da elei?ao, uma estado. O PDT nao fica atras. Imagina em
Pdlb- V senaaor Marconaes uadeina por carreata ate a cidade vizinha, Barra Mansa, curral eleitoral da Igreja", disse dom vigilia de 20h as 22h, nas 2 mil levar 0 mesmo numero de pessoas paraat ae'vera ampliar muito sua faixa de popu- onde houve outro comicio. La, Freire conver- Serafim. "Estaremos massificando igrejas, capelas e locals de cultos ver Brizola em Casa Amarela. O comiqo

landade na Paraiba. ce^a|tdeD,0,° °Perarios da fibrica povo se indicarmos um candidato de sua diocese, para 
"pedir a Deus de Brizola sera na Pra?a da Feira, Casa

O fim do PFL seus 450 empreSdlsfiHados aoVcB Oraf n"nca-° Pov9,vai se educar. Estas que ilumine a mente do eleitor, para Amarela, onde 0 candidato do PRN, Col-
Como se sabe, 0 PFL esta com todos os ShTyT ftCOm 

° Bisp,° de Volta SovoTao^oreS nda^'aorende BmsiT' 
^ b°m Pr6Sidente P3m '°r de 

H?" T""5 
6 m" p£SS°aS

candidatos menos com Aurpliann rhnvee Redonda, Valdir Calheiros, quando comen- povo nao aprenaer neias, aprenae Brasil no comicio do ultimo dommgo.
Ha narkmpnf^pt p« riT tou 3 candidatura do empresario Silvio Santos em outras. O importante e que exer- O arcebispo de Belo Horizonte r> pt » dht t ,

A rr 
rls e ministros com Collor, como "complicador 

para a democracia, para ?a a cidadania". condenou a candidatura do empre- O PT e o PDT estao arregimentando
com At it, com Covas, com Maluf e agora as instituigoes e tambem para a direita brasi- Segundo dom Serafim, o cristao sario e animador de televisao Silvio muita gente e PlaneJaftl 0CUPar hteralmen-
com bilvio aantos. A filiaijao do senador eira tem que observar quem esta gastan- Santos, a tao pouco tempo da elei- te o Centro a partir das 16h. Mas o enten-
Hugo Napoleao, seu presidente, e do se.nador e ,r? ^lre' e^a candidatura tem expres- do mais dinheiro na campanha ?ao. "Nao discuto a figura do Silvio dimento entre os dois partidos esta sendo

toq^dedM^nasepuH^rdo°n^sr^b dorm^nenhum S^n^C™SS ™in"r 0 Passado de cada candi; Santos, mas o metodo como tudo mais estreito do que poderia parecer.toque ae snencio na sepuitura do malogrado onovocandiatodoPMB"nao temproposta dat0- DeYe> ainda' ver cl^em esta fo1 feit0- Em.urn pais seno nao tena Alem da programagao conjunta dos rotei-
par o. nem programa partidario". Antes do comicio compromissado com questoes como lei que permitisse mudar de partido ros de Lula e Brizola, ficou acertado queCarlos Castello Branco de Volta Redonda, Freire esteve na sede da liberdade a educagao, respeito a vi- e candidatar as vesperas da eleigao", so PDT e PT farao conjuntamente em

CSN e visi.t0.4 Parte_dos ?-700 m da fabrica, da, aborto, reforma agraria e distri- lamentou dom Serafim. Pernambuco o acomnanhnmentn Ha p«S.¦m—— em que trabalham 18 mil funcionanos. - - Fau..o..«,mu ua cia?ao e da apura?ao dos votos.
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Sul recebe Brizola em clima de euforia

Coluna do Castello

Sarney afinal

tem candidato
presidente José Sar-

V/ ney tem afinal um
candidato à sua sucessão, i
o apresentador Sílvio P-Ur «*+
Santos, sujeito embora a if m
impugnações. Ele é o >|d /<«J1
único que não se enver- 'A,
gonha de desfrutar, da in-
timidade do chefe do go- \ • f
ver.no. "Gosto de *
Sarney", disse. Ele gosta também de Figuei-
redo. Isso é o máximo de desafio à conjura
política que pretendeu excluir o presidente
da sua sucessão, a pretexto de que Sarney
não se desvinculara dos processos do regime
militar a que serviu e continuava a ser uma
peça do velho e corrupto sistema, embora
tenha se aliado ao PMDB e a Tancredo
para derrotar o governo Figueiredo e seu
candidato.

Como se sabe, quase todas as candidatu-
ras presidenciais existentes foram montadas
a partir da verificação de que o eleitorado
repudia Sarney e tudo quanto dele se àpro-
xima. A rejeição ao governo e ao que ele
representa está na base das campanhas vito-
riosas de 1988 e das campanhas atuais de
Brizola e Lula. Fernando Collor de Mello
armou uma legenda partidária para dar se-
qüência à sua luta contra os marajás am-
pliada nacionalmente no combate a Sarney
é ao que ele representa. Aureliano Chaves,
para ser admitido como candidato pelo PFL,
teve de demitir-se do ministério e afas-
tar-se politicamente de Sarney. E Ulysses
Guimarães, para dominar as convenções do
PMDB, repudiou sua aliança com o presi-
dente, aliou-se a Waldir Pires e armou-se
candidato de uma cruzada anti-sarneyista,
até aqui aliás sem êxito.

O presidente vai continuar dizendo que é
magistrado, que não tem candidato, etc.
Tudo bem, mas é humanamente compreen-
sível que ele esteja ao lado de quem não o
repele e aceita sua intimidade e sua amizade.
Afinal os demais fogem dele como o diabo
da cruz. Para maior felicidade de Sarney o
showman desfruta de popularidade, pode
chegar ao segundo turno e ainda melhora as
perspectivas eleitorais do seu grupo no Ma-
ranhão. Collor, ali, é João Castello, que
poderia por aí recuperar as condições de
enfrentar Sarney Filho na disputa do gover-
no. São razões subsidiárias mas também
válidas para justificar a irrecusável satisfa-
ção com que o chefe do governo, no ocaso do
seu mandato, vê no páreo alguém que afinal
se intitula seu amigo.

A suspeita de que o presidente da Repú-
blica estava por trás do estímulo dado à
candidatura ae Sílvio Santos foi respàldada
)elos empresários paulistas, principalmente
)or Antônio Ermírio de Morais, que reve-
ou ter sido pessoalmente convidado por

Sarney, no dia 4 de setembro, na Granja do
Torto, para candidatar-se. Convite que re-
cusou por considerar inadequado ingressar
numa disputa que já ia avançada. Ermírio
julga severamente o presidente. E seus pares
paulistas, embora não o digam expressa-
mente, também acham que Sarney está por
trás do concessionário de canais de televi-
são. A fortalecer a suposição aí está a pre-
sença de políticos da grei de Sarney, como o
maranhense Lobão e o ministro João Alves,
na elaboração do infeliz episódio que vem
perturbar uma sucessão ja de si tão mal
colocada.

A felicidade do presidente, no entanto,
pode não ser duradoura. A Justiça Eleitoral
terá de examinar objeções fortes à consoli-
dação da candidatura aventureira do apre-
sentador de programas. A primeira delas,
que não será considerada explicitamente, de
ordem moral, pois o princípio da substitui-
ção de candidatos em final de campanha
existe para impedir que por morte ou aci-
dente grave partidos ou correntes de opi-
nião fiquem sem poder disputar o governo.
Razões morais não costumam ser levadas
em conta. Mas há vedações legais que terão
de ser examinadas. Sílvio Santos, como nin-
guém ignora, é concessionário de canais de
televisão. Pouco importa que ele seja for-
malmente diretor. Ele é dono, foi ele quem
recebeu o beneficio do poder público, bene-
ficio que a Constituição rotula de "conces-
são". E a lei veda a pessoas com esse privilé-
gio se candidatarem a presidente da
República.

; Correrão prazos e debates antes que os
juizes decidam, se é que as habituais dila-
ções da Justiça conduzam o assunto até uma
decisão. Até lá o empresário fica apenas na
suposição de que o simples anúncio da sua
candidatura, que o eleitor receberá sob o
nome de um rico líder religioso (aí todos
são ricos, só o eleitor de Santos é pobre),
emocione e mobilize os ouvintes que não se
limitam ao auditório da TVS em São Paulo
mas se estendem às copas e cozinhas de todo
o país. O senador Marcondes Gadelha poraí deverá ampliar muito sua faixa de popu-
laridade na Paraíba.
O fim do PFL

Como se sabe, o PFL está com todos os
candidatos, menos com Aureliano Chaves.
Há parlamentares e ministros com Collor,
com Afif, com Covas, com Maluf e agora
com Sílvio Santos. A filiação do senador
Hugo Napoleão, seu presidente, e do senador
Marcondes Gadelha, seu líder, ao PMB, é o
toque de silêncio na sepultura do malogrado
partido.

Carlos Castello Branco

Chapecá, SC — Ollvlo Lamaschapecó, SC — Multidões de pes-soas eufóricas, muitas vezes histéricas,
acompanharam a maratona do candidato
do PDT à Presidência da República, Leo-
nel Brizola, por cidades de Santa Catarina
e Rio Gránae do Sul. No municipio cata-
rinense de Chapecó (á 680 quilômetros de
Florianópolis), homens e mulheres chora-
vam ou se ajoelhavam à passagem de
Brizola na carreata de mais de mu veícu-
los que levou o candidato do aeroporto ao
Centro, onde cerca de 15 mil pessoas com-
pareceram áo comício realizado ontem de
manhã. Na cidade, gaúcha de Carazinho— terra natal de Brizola —, de 70 mil
habitantes e cerca de 35 mil eleitores, a
impressão era a de que a maioria da po-
pulação tinha acorrido às ruas para sau-
dar seu mais famoso cünterrâneo com
chuva de papel picado, acessos de choro,
gente trepada nas árvores e uma carreata
com cerca de três mil automóveis, tratores
e caminhões.

O comício realizado em Chapecó (dis-
tante apenas 40 quilômetros dadivisa com
o Rio Grande ao Sul, maior reduto de
Brizola) foi o maior realizado em Santa
Catarina nesta campanha. Às 9h, duas
horas antes da chegada do candidato, pes-
soas já se acotovelavam para conquistar
os melhores lugares à frente do palanque.
Enquanto isso, uma caravana de veículos,
máquinas agrícolas e cavaleiros vestidos
em trajes típicos acorria ao aeroporto,
onde a Polícia Militar impediu seu acesso
para evitar tumultos. O presidente riacio-
nal do PDT, Doutel de Andrade, catari-
nense, estimou que 60% dos votos do
município—cerca de 120 mil habitantes e
60 mil eleitores — já estão garantidos.'Pai* — Velhos petebistas históricos,
supostos parentes e militantes criaram um
clima de euforia coletiva. O gaúcho Sertí-

Covas 
perde 

a calma e ataca 
petistas 

no
SOBRAL, CE—As vaias de um grupo de

petistas fez o candidato do PSDB à Presidên-
cia, Mário Covas, perder a calma durante
comício realizado em Sobral (CE). "Não que-ro o voto de vocês", passou a dizer Covas,
interrompendo uma exposição sobre sua pro-
posta de governo. "Vou ser o presidente da
República para enfrentar arreganhos e gentedo tipo de vocês".

Partidas de um grupo de cerca de 30 pes-soas no meio da multidão de alguns milhares,
as vaias não diminuíram. "Vamos parar com
isso aí, compadre. Vamos parar", insistia Co-
vas. O candidato ainda falou por uns cinco
minutos, atacando o tempo todo o FT e os
petistas. Não houve violência contra os que
protestavam. Apesar do incidente, a passagemde Covas pelos estados do Ceará e Amazonas
foi considerada um sucesso.

Em Sobral havia uma multidão de 20 mil
pessoas, segundo os organizadores, ou 8 mil,
segundo a policia, em ambos os casos Um
público considerável De Sobral, o candidato
do PSDB Covas foi a Manaus, onde fez con-
corrida carreata e comício para cerca de 20
mil pessoas, considerado o maior da cidade na
atual campanha.

IntolerAaoia—A atriz Regina Duarte,
que acompanhou Covas em seus comícios (Sobral, Senador Pompeu, Crateús, Juazeiro
do Norte e Manaus) identificou-se como a
viúva Porcina, da novela Roque Santeiro, e
carregou no sotaque nordestino. Disse que se
a viúva não fosse personagem de ficção, vota-
ria em Mário Covas. Foi a única coisa queconseguiu dizer antes do inicio .das vaias.
Também ela perdeu a paciência com os petis-tas. "Hoje vocês estão aqui vaiando as pala-vras de um candidato honesto, porque ele
lutou para que tivessem esse direito". Mas os
petistas vaiaram até o Hino Nacional.

Mário Covas ficou rouco logo no primeirodiscurso, mais pela irritação que por desgastes
na garganta. "Há facistas dos dois lados: o da
esquerda, que quer fazer a ditadura, e o da
direita, que deseja a mesma coisa", gritouo|hando para o grupo que vaiava. Era meio-
dia e o sol forte o fazia suar tanto a ponto de
levar a mão ao rosto a todo instante.

Freire homenageia

mortos no comício

de Volta Redonda
Centenas de militantes comunistas e ope-

rários da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) reuniram-se ontem na Praça Juarez
Antunes, em Volta Redonda, para ouvir o
candidato do PCB à presidência da Repúbli-
ca, Roberto Freire. O candidato, acompanha-
do do vice na sua chapa, Sérgio Arouca,
passou o dia nessa cidade operária do Sul
Fluminense com 450 mil habitantes e 140 mil
eleitores.

No comício — encerrado ao som da Ave
Maria de Gunnout e do Hino da Internado-
nal Socialista tocado, no saxofone, pelo maes-
tro Faustus —, Freire fez uma homenagem"aos mortos que lutaram pela classe operá-
ria", apontando o memorial construído paralembrar a morte de três operários da siderúr-
gica durante a greve de novembro do ano
passado.

Ao chegar a Volta Redonda, Freire foi
recebido pelo presidente do sindicato dos me-talúrgicos, Wagner Barcelos, filiado ao PT.Petistas e pedetistas também prestigiaram o
comício de Freire — ao qual compareceram
três mil pessoas - e alguns seguiram em
carreata até a cidade vizinha, Barra Mansa,
onde houve outro comício. Lá, Freire conver-
sou com cerca de 100 operários da fábrica
Litográfica Volta Redonda, que tem 200 de
seus 450 empregados filiados ao PCB. O can-
didato conversou ainda com o Bispo de Volta
Redonda, Valdir Calheiros, quando comen-
tou a candidatura do empresário Sílvio Santos
como "complicador 

para a democracia, paraas instituições e também para a direita brasi-
leira".

Para Freire, essa candidatura tem expres-
são eleitoral por ele ser um famoso comunica-
dor. mas nenhum fundamento político, já queo novo candiato do PMB "não tem propostanem programa partidário". Antes do comício
de Volta Redonda, Freire esteve na sede da
CSN e visitou parte dos 3.700 m da fábrica,
em que trabalham 18 mil funcionários.

Sobral —José Varolla
PDT e PT fazenr'' •' * <*ct

em Recife pacto 
"
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de não-agressão SI
RECIFE — Sob o argumento de que a

candidatura de Lula está crescéndo muito
em todo o estado e só se responsabiliza
pelo controle da militância dô partic^ o
PT de Pernambuco fez onteni um acordo
com o PDT estadual para evitar chores
entre os partidários das duas siglasjia
próxima terça-feira, quando òs candida-
tos Luís Inácio Lula da Silva e Leffijel
Brizola farão comícios quase simultâneos
no Recife. Pelo acordo, a programáção^e
Lula e Brizola foi elaborada de forrffã' a
evitar o encontro dos dois candidato! e
seus adeptos. Na última pesquisa da Data
Folha, Lula tem 19% das intenções de
voto no estado, e Brizola, 9%. '

Ficou acertado que os partidários cio
PT farão passeata a partir das 16h no
Centro, saindo da Faculdade de Direito,
na Zona Norte, e dirigindo-se à Praça
Nossa Senhora do Carmo, onde Lula fa-
lará a partir das 18h. No mesmo horário,
os militantes do PDT sairão do Forte das
Cinco Pontas, na Zona Sul, dirigindo-se
para a Pracinha do Diário, também fio
Centro, distante 300 metros do local onçle
Lula falará. O comício de Brizola, às
19h30m, será no bairro de Casa Amarela,
na Zona Norte, distante do Centro, m^s
os partidários do PDT também tinham
programado uma passeata, e o jeito fbi
fazer roteiros diferentes. \

Previsão — Para evitar tumultos lio
aeroporto, Lula chegará às 17h30 e Brizp-
la às 19h. "Acho 

que não vamos nos
encontrar no desembarque" — diz Frah-
cisco Rocha, do PT, coordenador da cam-
panha de Lula no estado. De qualquer
forma os dois partidos concordaram em
não enviar muita gente ao aeroporto para,
no caso de atraso na programação, não
ocorrerem encontros inesperados. Pelo PT
a negociação foi feita por Francisco Ro-
cha, e pelo PDT, por Alexandre Costa e
Luciano Baltar, responsáveis pelas mani-
festações de rua da candidatura de Brizo-
la. A iniciativa do acordo foi do PT. 1

Para dar um exemplo do crescimento
do candidato do PT em Pernambuco, ele
informou que os comitês do Recife estão
vendendo por dia 4 mil broches e em uma
semana venderam 60.000 estrelinhas. O
PT está cobrando NCz$ 3 pelo broche! e
NCz$ 1,50 pela estrelinha. "Tem 

gente
que nem espera que a gente pregue'o
alfinete na estrelinha. Leva assim mesm<)"
— conta Rocha. O PT imagina colocar 30
mil pessoas no Centro do Recife terça-fei-
ra, para o último comício de Lula rio
estado. O PDT não fica atrás. Imagina em
levar o mesmo número de pessoas para
ver Brizola em Casa Amarela. O comício
de Brizola será na Praça da Feira, Casa
Amarela, onde o candidato do PRN, Col-
lor de Mello, reuniu apenas 6 mil pessoas
no comício do último domingo.

O PT e o PDT estão arregimentando
muita gente e planejam ocupar literalmen-
te o Centro a partir das 16h. Mas o enten-
dimento entre os dois partidos está sendo
mais estreito do que poderia parecer.
Além da programação conjunta dos rotdi-
ros de Lula e Brizola, ficou acertado qi)e
só PDT e PT farão conjuntamente em
Pernambuco o acompanhamento da elei-
ção e da apuração dos votos.

Covas teve boa recepção ontem no Norte e no Nordeste

Irritado, Covas acusou as prefeituras do
PT de aumentarem abusivamente as tarifa? de
ônibus urbanos e de receber propinas. "Eu,
quando prefeito de São Paulo, nunca estive
envolvido em acusações de favorecimento ou
de receber dinheiro para alguma campanha
política. Esses são os eternos destruidores da
democracia. Tentaram me atrapalhar quandoadministrei São Paulo. Fazem as alianças com
os facistas e não com a democracia," acres-
centou.

Avanços — Os comícios pelo interior
do Ceará foram organizados pelo governador
Tasso Jereissati e pelo prefeito de Fortaleza,
Ciro Gomes. Em Sobral, o irmão de Ciro, Cid
Gomes, cuidou pessoalmente de arregimentar
carros e pessoas para prestigiar a passagem de
Covas. Conforme informações do próprio
Cid, o favorito em Sobral, cidade com 130 mil
habitantes e 57 mil eleitores, é Fernando Col-
lor de Mello, do PRN.'"Estamos tentando mudar essa tendência,

e achamos que dá para conseguir", disse Cid
Gomes. Em Sobral, há uma fábrica de cimen-
to da Vótorantin, do empresário Antônio Er-
mírio de Moraes, que apóia Covas. A produ-
ção diária é de 35 mil sacos. Mesmo assim,
a taxa de desemprego é de 30%, segundo
dados da prefeitura.

O governador Jereissati e o prefeito Ciro
Gomes têm conseguido resultados altamente
positivos para Mário Covas. Em duas sema-
nas, segundo pesquisas encomendadas pelos
dois, o candidato do PSDB passou de 4%
para 19% e poderá encostar em Collor no
final da campanha. Jereissati, que desbancou
a política dos coronéis no Ceará, goza de
popularidade e consegue reunir muita gente
nos comícios. O governador é apelidado pelo
locutor que o apresenta como o "galeguinho
de zóio azul" - por ser de origem liba-
nesa, muito branco e ter os olhos claros. Fala
pouco nos comícios, mas não se esquece de
acusar: "O governo federal é corrupto".

"D ELO HORIZONTE — O arce-
¦D bispo metropolitano desta ca-
pitai e presidente do Setor de Co-
municação Social da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), dom Serafim Fernandes de
Araújo, condenou ontem o apoio de
padres e bispos a candidatos, para
evitar a "massificação" do voto. Ele
reafirmou que a Igreja não apóia
partidos nem nomes, limitando-se a
divulgar um perfil para que o eleitor
escolha um candidato que a ele se
adapte. Informou, no entanto, que
não serão punidos os religiosos que
estejam fazendo campanha."O 

povo tem o direito até de
errar. Não podemos trocar o antigo
curral eleitoral dos coronéis pelo
curral eleitoral da Igreja", disse dom
Serafim. "Estaremos massificando o
povo se indicarmos um candidato e
nunca o povo vai se educar. Estas
não são as últimas eleições. Se o
povo não aprender nelas, aprende
em outras. O importante é que exer-
ça a cidadania".

Segundo dom Serafim, o cristão
tem que observar quem está gastan-
do mais dinheiro na campanha e
examinar o passado de cada candi-
dato. Deve, ainda, ver quem está
compromissado com questões como
liberdade à educação, respeito à vi-
da, aborto, reforma agrária e distri-
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timidadcdochefe do go^ cidade.HoiTCns,mulheTesecrian(asgrilavam segundo osi organiza"oresd^iesidenle°«a
verno. "Gosto de '" onomedocandidatoeoaplaudiam. Muitos ||1 CamaraMunicipal, MatheusSchmidt(PDT),
Sarney", disse. Ele gosta tambem de Figuei- corriam atras doscarros a caminho do local Vl?''v'WlLi|1 calcula que o candidato tera 70% dos votos
redo.. Isso e o maximo de desafio a conjura *•%'« d* c'c'a^e' on^e 0 Part'c'0 *em luatro verea-

militar a que serviu e continuava a ser uma e peitoda divisa^m o Rio Grande do Sul), ondeltito^ltadia MssoasVs°uffaSa0
pe?a do velho e corrupto sistema embora P™ 5SSSS^3^Sl Comicio do PDT levou multidao ao centra de Depois dessa visita, o candidato foi levado ate
tenha se aliado ao PMDB e a Tancredo g£™lauofawouoSda to do aeronorto o Centro numa carreata-monstro, integrada
para derrotar O goverao Figueiredo e seu ao Centro onde cerca de 15 mil oessoas Doutel de Andrade, catarinense. estimou que aualquer tentativa de fraude no segundo'". por mais de tres mil carros, segundo a Policia
candidato. compareceimao comicio reaUzado ontem de M°/o4os votos do municipio —cerca de 120 Ao seu lado, estavam Dona Neuza Bri- Militar. Mais uma-vez, Brizola recebeu uma

Gomo se sabe, quase todas as candidatu- manha. Na cidade gaucha de Carazinho— mLS™1 e 60 mil eleitores ja estao ej?,KPD f •. /neir°demonstra?aode idolatria. Segurando um re-
ras presidenciais existentes foram montadas terra natal de Brizola —,de 70 mil habitantes • trato do candidato, o maratonista Joao Eu-
a o£tir da Sl^O 1 aue ?eSorado ecercade 35 iriileleitores, a impressaoera Pai -Velhos petebistas histoncos su- ¦ vujfa. <iemumapos da regiao, subi- Msio CoiT^ de 50 an corria ^ ..
a pdrur ad veniicavao ue que o eieiiurduo de oue a maioria da nonulacao tinha acnrridn postos parentes e militantes cnaram um chma ram ao palanque para garanUr seu apoio „Qrm ' °"asv,r"
repudia Sarney e tudo quanto dele se apro- ; asLparasaudariiSa^otS^ deeuforia coletiva, O gaucho Sertirio Sarto- S
xima. A rejeigao ao governo e ao que ele ne0 COm chuva de Danel nicado acessos de ¦retto.de 81 anos, viajoudeNonoai(RS) para * Milton Sander, do PDS, foi recebcr Bnzola no toao o tempo. cerca de JU mil pessoas
representa esta na base das campanhas vito- choro, gente trepada nas arvores e uma car- llT.0 ca1d'd.at0'e n®° continha sua emo?ao: aeroporto, "por cortesia", ja que faz campa- ' ° grupo de operan°s ur?jfo™'^a"
riosas de 1988 e das campanhas atuais de reata com cerca Se tab mil automoveis, trato- "Meu pnmeiro votqjoipara Getuho Vargas, nha para Paulo MalufV dos da Volkswagem -, segundo calculos da
RnVnlsi P Tula FprnanHn Pnllnr Hp Mplln resecaminhoes.: e enxergo o pai (Getuho era chamado de A visita seguinte foi ao municipio gaucho Pohcia Militar, concentravam-se nas ruas (io
ai^ou uma leeenda nartfdlr^ rara d^ se O comicio'realizado em Qapeco foi "pai dos pobres") auando encontro o Brizo- de Erechim (a 360 quilometros ao Norte de Centro para ouvir o ex-governador gaucho,arinou urna legenaa partiaana para aar se- . reaiizati0 em Santa Catarina nessa ,a ' dizia. o velho lembrava-se do tempo em Porto Alegre). Mais uma vez, a chegada do rw.nr,,-c A* - An DrvT
quencia a sua luta contra osmarajas am- campanha. As 9h, duas horas antes da chega- que Brizola govemouo Rio Grande do Sul candidato provocou delirio na multidao de liudiIno
pliada nacionalmente no combate a Sarney da do candidato, pessoas ja se acotovelavam mandou construir 47 escolas na minuscula cerca de duas mil pessoas que foi ate o aero- P . . unao-Hoje^!e
e ao que ele representa. Aureliano Chaves, para conquistar os melhores lugares a frente Nonoai. porto recebe-lo. Brizola foi aplaudido duran- retornaao Rio de Janeiro, para, depois^e
para ser admitido como candidato pelo PFL, do palanque. Enquanto isso, uma caravana de „ No comicio que paralisou o Centro de te o trajeto de oito quilometros ate o Centro, amanna, voltar ao Rio Grande do Sul, onde
teve de demitir se do ministerio e afas veiculos, maquinas agricolas c cavalciros ves- Chapeco, Bnzola, entusiasmado com a recep- cm carreata que reumu perto de mil veiculos. visitara Pelotas, Santa Maria e Rio Grandtf'O
tar bp nnlitimmpntp <larnpv F ttWpc tidos em trajes tipicos.acorria ao aeroporto, sao—apesardemostrar-segripadoeabatido Promessa — Em dado momento, um encerraramento de sua campanha no estddoidr m; puuuLdincine uc odrncy. r, uiysscs onde a PM impediu seu acesso para evitar afirmou: "Com voces, eu. chegarei em homem de longa barba e cabelos compridos sera dia 10, com um comicio em Porto
T^w5}«raes' P^.ra flomin^.r as convengoes do tumultos. O presidente nacional do PDT, primeiro lugar no primeiro turno e evitaremos conseguiu abordar o carro do candidal. Era Alegre.
PMDB, repudiou sua ahan?a com o presi- v. 
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dente, aliou-se a Waldir Pires e armou-se • 
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presidente vai continuar dizendo que e sobral,CE-As vaiasde um grupo de Tobrai-Jos^vareiia . Pmagtstrado, que nao tem candidato, etc. petistas fez o candidato do PSDB a Presiden- JL1 , , 
' <j|i|| P IjT ft PT TflZftTTl*

Tudo bem, mas e humanamente compreen- cia, Mario Covas, perder a calma durante ^ "k - wSB -sivel que ele esteja ao lado de quem nao comiciorealizadoemSobral(CE)."Naoque- i 8 ^ % Hf|j3H PTV1 
RAnifp nantn »

repelee aceitasua intimidadee sua amizade. [ntereom0 ndoV^"exPo^i°5o^iobresua^ro' IPb^^1 HCtllC pdOtU

EsSSHSS de nao-agressao 
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showman desfruta de popularidade, pode do Upo de voces". - *'L Recife — Sob o argumento de que a
chegar ao segundo turno e ainda melhora as Partidas de um grupo de cerca de 30 pes- ' > |l ' 

' 
candidatura de Lula esta crescendo muito

perspectivas eleitorais do seu grupo no Ma- soas no meio da multidao de alguns milhares, itfijjM em todo o estado e so se responsabi^a
ranhao. Collor, ali, e Joao Castello, que as vaias nao diminuiram. "Vamos pararcom ^' pelo controle da militancia do partido,io
poderia por at recuperar as condi?oes de . PT de Pernambuco fez ontem um acordo

£rf?Pey 
Fllho na dtsputa do gover- minutos, atacando o tempo todo o PT e os com o PDT estadual para evitar choqffes

?' razo.es subsidianas mas tambem petistas. Nao houve violencia contra os que jCPentre os partidarios das duas siglas«oa
validas para justificar a irrecusavel satisfa- protestavam Apesardoincidente,apassagem 'IIIHMmikll jf proxima ter?a-feira, quando os candida-
gao com que o chefe do governo, no ocaso do de Covas pelos estados do Ceara e Amazonas .. tos Luis Indcio Lula da Silva e Leo'ael

S>pare° 
algUem qUC afmal 

• • 
folMS^rZLtidaode20mil Bri^lafera()comicios 

quase simultaneos
A suspeita de que o presidente da Repu- X ¦ ¦ p?ssoas, segundo os organizadqres; <>u 8 mil, no Recife; Pelo acordo, a programa?ao^e

blica estava por tras do estimulo dado x^do a pohcia, em ambos os casos rah' Lula e Bnzola foi elaborada de for%,a
candidatura de Silvio Santos foi respaldgda evitar^o encontro dos dois candidatos^e

pelos empresarios paulistas, principalmente trKcaS teve W&^etpfao ontem no Norte e m Nordeste seus adeptos. Na ultima pesquisa da Data
por Antonio Ermirio de Morais, que reve- mil pessoas, consideradoomaior da cidade na Folha, Lula tem 19% das intengoes de
lou ter sido pessoalmente convidado por atual campanha. Irritado, Covas acusoii as prefeituras do e achamos que da para conseguir", disse Cid voto no estado, e Brizola, 9%.

f 
Sarney, no dia 4 de setembro, na Granja do Ficon acertado que os partidarios do

S'^(lldwa?hSeS°iSsS tSS^^Im^cSSi!!SSi P«r«» 
de SJo Pajdo, nanca Miw mH<, deMones «» apoiaCom. A predu- JT farSo passeata a partir das 16h no

cubou pur Lonsiuerar mduequduo ingressar do Norte # ^anaus) identificou-se como envolvido em acusa?oes de favorecimento ou ?ao diana e de 35 mil sacos. Mesmo assim, Centro, saindo da Faculdade de Direito,
numa disputa que ja la avangada. brmirio viuva Porcina, da novela Roque Santeiro, de receber dinheiro para alguma campanha a taxa de desemprego e de 30%, segundo na Zona Norte, e dirigindo-se a Praca
julga severamente o presidente. E seus pares carregou no sotaque nordestino. Disse que se politica. Esses sao os eternos destruidores da dados da prefeitura. Nossa Senhora do Carmo onde Lula fa-
pauhstas, embora nao o digam expressa- aviuvanao fossepersonagemde ficpao, vota- d^ada-Tenterammeattapalharquando O governador Jereissati e o prefeito Ciro lara a partir das 18h. No mesmo horarib,mente, tambem acham que Sarney esta por na em M4no Covas. Foi a unica coisa que administrei Sao Paulo. Fazem as alian?ascom rmmw n>cni»«Hn« , , Dr.T .. , S . . r'
tras do concessionary de canais de televi- conseguiu dizer antes do inicio das vaias. os facistas e nao com a democracia," acres- iti M/rio c E °s 

milltantf do PI^T sairao d°.For^ d?s
sao. A fortalecer a supositao ai esta a pre- 27a ptc?„Cdn Mrio'sen?adepoliticos da greide Sarney, como v». de am eaadidato Lesto, porqu? el. . Av^o. - Os comieioa pelo interior dois, o candidato do PSDB passou de 4% tote 300 iSdotold^maranhense Lobao e o ministro Joao Alves, iutou para que tivessem esse direito". Mas os do Ceara foranl organizados pelo governador para 19% e podera encostar em Collor no ?lstante JUU metros d0 local on°e
na elabora?ao do infeliz episodio que vem petistas vaiaram ate o Hino Nacional. Tasso Jereissati e pelo prefeito de Fortaleza, final da campanha. Jereissati, que desbancou ^ula falara. 0 comicio de Brizola, as
perturbar uma sucessao ja de si tao mal Mario Covas ficourouco logo no primeiro Ciro Gomes. Em Sobral, o irmao de Ciro, Cid a politica dos coroneis no Ceara, goza de 19h30m, sera no bairro de Casa Amarela,
colocada. discurso, mais pela irritado que por desgastes Gomes> cuidou pessoalmente de arregmentar popularidade e consegue reunir muita gente na Zona Norte, distante do Centro, mas

A felicidade do nresidente no entanto na garganta. "Hifacistas dos dois lados: o da carros e pessoas para prestigiar a passagem de nos comicios. O governador e apelidado pelo 0s partidarios do PDT tambem tinham
pode nlo ser duradoura A Justica ElekSral e^uerda. <V*W.fazer a ditadura, e o da Coyas.Conormeinformagoes do propno i0Cutor que o apresenta como o "galeguinho pr0gramado 

uma passeata, e o jeito foi
J! L™- ~ u"^ r" !1™> direita, que deseja a mesma coisa", gritou Cid, o favonto em Sobral, cidade com 130 mil de zoio azul" - por ser de origem liba- LPr mtplmc Hifprpntpc 'tera de examinar objegoes fortes a consoli- olhando para o grupo que vaiava. Era meio- habitantes e 57 mil eleitores, e Feinando Col- nesa, muito branco e ter os olhos claros. Fala roteiros diferentes.

da?ao da candidatura aventureira do apre- dia e o sol forte o fazia suar tanto a ponto de lor de Mello, do PRN.' pouco nos comicios, mas nao se esquece de Previsao — Para evitar tumultos no
sentador de programas. A primeira delas, levar a mao ao rosto a todo instante. "Estamos tentando mudar essa tendencia, acusar: "O governo federal e corrupto". aeroporto, Lula chegara as 17h30 e Brizo-
que nao sera considerada explicitamente, de . _ la as 19h. "Acho 

que nao vamos nos
ordem moral, pots o principio da substitui- J reire homenageia encontrar no desembarque" — diz Fran-
?ao de candidates em final de campanha A l*pp)|i fiflO rAnVP^Tl ll P Tlilfll'PSi cisco Rocha, do PT, coordenador da cam-

dS 5.^13 d°e op!: mortos no comicio Arcemspo repreenae 
padres ha „ Lula ualqufr

niao fiquem sem poder disputar o governo. Dom Serafim adverte bui?5° de rfnda- "Quem tem que fo/ma os dois partidos concordaram em
Razoes morais nao costumam ser levadas VOlxa X\6QOIlCla niip Tprpia nan dpvp excluire o eleitor. Ele mesmo e que nao enviar muita gente ao aeroporto para,
em conta. Mas ha vedagoes legais que terao Centenas de militantes comunistas e ope- & J7 deve discernir e ate errar, se for no caso de atraso na programacao, nao
de ser examinadas Silvio Santos como nin- rarios da Companhia Siderurgica Nacional TC5T CUrrcll oldtorcll ocaso , insistiu. Ele mesmo so defi- ocorrerem encontros inesperados. Pelo P^T
suem ienora e concessionario de canais de (CSN) reuniram-se ontem na Pra?a Juarez niu seu candidato, que, nao revela, a negociagao foi feita por Francisco Ro-

^SSotp»iiSS 8«§?iosg^Si
ficio que a Constitui?ao rotula de "conces- passou 0 dia nessa cidade operaria do Sui - a ' °tT°U 

a™ 'a- A iniciativa do acordo foi do PT. >
sao" E a lei veda a nessoas com esse nrivill Fluminense com 450 mil habitantes e 140 mil N^ional dos Bispos do Bras Aos ja decididos pode-se dizer ate . J
pin randfdp IS * 

™ 
^ 

Pt eleitores. (CNBB), dom Serafim Fernandes de que o candidato foi canonizado, que Para dar um exemplo do crescimento

Renublica 
presidente da No comicio — encerrado ao som da Ave Araujo, condenou ontem o apoio de ele vota no que escolheu. Outros ja do candidato do PT em Pernambuco, eje

P 1, Maria de Gunnout e do Hino da Internacio- padres e bispos a candidates, para dizem: a Igreja esta indicando e fu- informou que os comites do Recife estao
. /Correrao prazos e debates antes que os nal Socialista tocado, no saxofone, pelo maes- evitar a "massifica^ao" do voto. Ele lano", comentou o arcebispo. Ele vendendo por dia 4 mil broches e em uma
juizes decidam, se e que as habituais dila- |r° Faustus —, Freire fez uma homenagem reafirmou que a Igreja nao apoia disse tambem que muitos eleitores semana venderam 60.000 estrelinhas. O
goes da Justica conduzam o assunto ate uma ,;_°S .!\:0Pir.a" partidos nem nomes' ^mitando-se acham que o candidato oue eles es- PT esta cobrando NCz$ 3 pelo broche'edecisao. Ate la o empresano fica apenas na lembra^ a mo^ de t^s ope^os da'sK aivulgar um pertij para que o eleitor colheram se encaixa perfeitamente NCz$ 1,50 pela estrelinha "Tem 

gentesupositao de que o simples anuncio da sua gica durante a greve de novembro do ano es,colha candidato que a ele se naquele perfil proposto, sejam quem que nem espera que a gente preeue o
pass4ad\ V, iM adapte. 

Informou, no entanto, que for kete na esUnha. Leva assim mesmo"nome de um nco lider religioso (ai todos Ao chegar a Volta Redonda, Freire foi nao serao punidos os religiosos que "Tem padre que da um perfil _mnt„ Rnpu„ nPTimaoina rninmr^nsao ricos, so o eleitor de Santos e pobre), recebido pelo presidente do sindicato dos me- estejam fazendo campanha. claro demais e so falta falar o no- •, n * jnf.V
emocione e mobilize os ouvintes que nao se talurgicos, Wagner Barcelos, filiado ao PT. "O povo tem o direito ate de me'-', reclamou dom Serafim, que mil pessoas no Centro do Recife terga-tel-
limitam ao auditorio da TVS em Sao Paulo HpPFVpirSfta-it^nnTi rnmnfrt^m errar. Nao podemos trocar o antigo anunciou para a noite do dia 14 ra' ° "i,1™0 comicl° de Lula
mas se estendem as copas e cozinhas de todo treS mil pessoas — e aleuns secuiram em curral eleitoral dos coroneis pelo proximo, vespera da eleigao, uma estado. 0 PDT nao fica atras. Imagma em
o pais. O senador Marcondes Gadelha por carreata ate a cidade vizinha, Barra Mansa, curral eleitoral da Igreja", disse dom yigilia de 20h as 22h, nas 2 mil levar 0 mesmo numero de pessoas para
ai devera ampliar muito sua faixa de popu- onde houve outro comicio. La, Freire conver- Serafim. "Estaremos massificando igrejas, capelas e locais de cultos ver Bri20'3 em Casa Amarela. O comicio
laridade na Paraiba. sou com cerca de 100 operarios da fabrica povo se indicarmos um candidato de sua diocese, para 

"pedir a Deus de Brizola sera na Pra?a da Feira, Casa
n fi-v- TDiT'T Litografica Volta Redonda, que tem 200 de nunca o povo vai se educar. Estas que ilumine a mente do eleitor, para Amarela, onde o candidato do PRN, Col-

u DnT , didato^JonvS^a?nda com o^Se Vo^a n5° s5° as "ltimas elei?6es- Se escolher um bom presidente para lor de Mello, reuniu apenas 6 mil pessoasComo se sabe, 0 PFL esta com todos OS Redonda, Valdir Calheiros, quando comen- povo na0 aPfender nela?- aprende Brasil". no co nicio do ultimo domingo.
candidates, menos com Aureliano Chaves. tou a candidatura do empresario Silvio Santos em outras. O importante e que exer- O arcebispo de Belo Horizonte n PT p n PDT estan arreBimentinfioHa parlamentares e numstros com Collor, como "complicador para a democracia, para ?a a cidadania". condenou a candidatura do empre- .
com Afif, com Covas, com Maluf e agora as institui?oes e tambem para a direita brasi- Segundo dom Serafim, o cristao sario e animador de televisao Silvio muita gente e planejam ocupar uteraimen-
com Silvio Santos. A filiagao do senador leira". tem que observar quem esta gastan- Santos, a tao pouco tempo da elei- teo Centro a partir das 16h. Mas oenten-
Hugo Napoleao, seu presidente, e do senador . Para Freire, essa candidatura tem expres- do mais dinheiro na campanha ?ao. "Nao discuto a figura do Silvio dimento entre os dois partidos esta sendo
Marcondes Gadelha, seu lider, ao PMB, e sao eleitoral por ele ser um famoso comunica- examinar o passado de cada candi- Santos, mas o metodo como tudo ma's estre't0 do que poderia parecer.
toque de silencio na sepultura do malogrado data Deve, ainda, ver quem esta foi feito. Em um pais serio nao teria Alem da programa?ao conjunta dos rotei-. • U 11UVU LullUlulU UU ri'IU lldU lv.111 UlUUUold • i , *. «• •• | a, j t i r* • i . '
partido. nem programa partidario". Antes do comicio compromissado com questoes como lei que permitisse mudar de partido ros de Lula e Brizola, ficou acertado que

Carlos Castello Branco de Volta Redonda/Freire esteve na sede da liberdade a educa^ao, respeito a vi- ecandidataras vesperasdaelei^ao", so PDT e PT farao conjuntamente em
CSN e visitou parte dos 3.700 m da fabrica, da, aborto, reforma agraria e distri- lamentou dom Serafim. Pernambuco o acomDanhamento da elei-

111 • - ^ que trabalharjl 18 mil funcionarios. ?ao e da apura?ao dos votos.

Covas 
perde 

a calma e ataca 
petistas
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Coluna do Castello
Sul recebe Brizola em clima de euforia

PASSO FUNDO, RS — O candidato
do PDT à Presidência, Leonel Brizola, encer-
rou ontem à noite sua viagem a quatro cida-
des de Santa Catarina e Rio Grande do Sul
cercado por multidões eufóricas que o acom-
panharam nessa maratona por redutos clara-
mente brizolistas. Na última etapa da via-
gem, Brizola discursou para cerca de 30 mil
pessoas — secundo cálculo da Policia Militar— do município gaúcho de Passo Fundo (a
cerca de 300 quilômetros die Porto Alegre). A
sua chegada, às" 21hlS, uin corredor huma-
no formara-se num percurso de quatro quilô-metros—do trevo rodoviário até o Centro da
cidade. Homens, mulheres e crianças gritavam
o nome do candidato e o aplaudiam. Muitos
corriam atrás dos carros a caminho do local
do comício. Foi o fecho apoteótico dessa
incursão ao estado qus o candidato governou
entre 1959 e 1963.

Pela manhã, no município catarinense de
Chapecó (a 680 quilômetros de Florianópolis
e perto da divisa com o Rio Grande do Sul),
pessoas choravam ou se ajoelhavam à.passa-
gem de Brizola na carreata de mais ae mil
veiculos que levou o candidato do aeroporto
ao Centro, onde cerca de 15 mil pessoas
compareceram ao comício realizado ontem de
manhã. Na cidade gaúcha de Carazinho—
teri-a natal de Brizola —, de 70 mil habitantes
e cerca de 35 mil eleitores, a impressão era a
de que a maioria da população tinha ácorrido
às ruas para saudar seu mais fámosò conterrâ-
neo com chuva de papel picado/acessos de
choro, gente trepada nas arvores e uma car-
reata com cerca de três mil automóveis, trato-
res e caminhões.

O comício realizado em Chapecó foi o
maior realizado em Santa Catarina nessa
campanha. Às 9h, duas horas antes da chega-
da do candidato, pessoas já se acotovelavam
para conquistar os melhores lugares à frente
do palanque. Enquanto isso, uma caravana de
veículos, máquinas agrícolas e cavaleiros ves-
tidos em trajes típicos acorria ao aeroporto,
onde a PM impediu seu acesso para evitar
tumultos. O presidente nacional do PDT,

Chapecó, SC- -Ollvlo Lamas
»I1

Comício do PDT levou multidão ao centro de Chapecó
Doutel de Andrade, catarinense, estimou que60% dos votos do município — cerca de 120
mij habitantes e 60 mil eleitores — já estão
garantidos.«Pai» _ Velhos petebistas históricos, su-
postos parentes e militantes criaram um clima
ae euforia coletiva. O gaúcho Sertirio Sarto-
retto, de 81 anos, viajou de Nonoai (RS) para .
ver o candidato, e não continha sua emoção:"Meu primeiro voto foi para Getúlio Vargas,
e enxergo o 'pai' (Getúlio era chamado de"pai dos pobres") quando! encontro o Brizo-
la", dizia. O velho lembrava-se do tempo em
que Brizola governou o Rio Grande do Sul e
mandou construir 47 escolas na minúscula
Nonoai.

No comício que paralisou o Centro de
Chapecó, Brizola, entusiasmado com a recep-
ção—apesar de mostrar-se gripado e abatido
—, afirmou: "Com vocês, eu. chegarei em
primeiro lugar no primeiro turno e evitaremos

qualquer tentativa de fraude no segundo1".
Ao seu lado, estavam Dona Neuza Bri-
zola e o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Ro-
berto D'Avila. Prefeitos do PMDB e dp PFL,
vindos de outros municípios da região, subi-
ram aò palanque para garantir seu apoio à
candidatura pedetista. O prefeito de Chapecó,
Milton Sander, do PDS, foi receber Brizola no
aeroporto, "por cortesia", já que faz campa-
nha para Paulo Maluf.

A visita seguinte foi ao município gaúchode Erechim (a 360 quilômetros ao Norte de
Porto Alegre). Mais uma vez, a chegada do
candidato provocou delírio na miiltidão de
cerca de duas mil pessoas que foi até o aero-
porto recebê-lo. Brizola foi aplaudido duran-
te o trajeto de oito quilômetros até o Centro,
em carreata que reuniu perto de mil veículos.

Promessa — Em dado momento, um
homem de longa barba e cabelos compridos
conseguiu abordar o carro do candidato. Era

Célio Olivotto, um agricultor de 52 anos, oito
filhos, que viajou de sua cidade, Cacique Do-
ble, para revelar a Brizola, chorando, que
há 12 anos não cortava sua barba, obe-
decendo á promessa de fazê-lo no dia em que
pudesse votar nele para presidente do Brasil.
Célio recebeu a simpatia do candidato d o
convite para subir na caminhonete da equipe
de filmagem para seguir até o Centro. '

Recebido na cidade com papel picado e
flores entregues por crianças, Brizola reuniu
no comício em Erechim — 100 mil habitantes
e 42 mil eleitores — cerca de 20 mil pessoas,segundo os organizadores. O presidente tia
Camara Municipal, Matheus Schmidt (PDT),calcula que o candidato terá 70% dos voÇos
na cidade, onde o partido tem quatro verea-
dores. • ?

No começo da noite, Brizola chegou a sua
cidade natal, Carazinho — 70 mil habitantes,
35 mil eleitores — e dirigiu-se ao cemitério
onde estão sepultadas pessoas de sua família.
Depois dessa visita, o candidato foi levado até
o Centro numa carreata-monstro, integrada
por mais de três mil carros, segundo a Polícia
Militar. Mais uma •vez, Brizola recebeu uma
demonstração de idolatria. Segurando um re-
trato do candidato, o maratonista João Eu-
frásio Corrêa, de 50 anos, corria atrás po
carro de Brizola, acompanhando-o durante
todo o tempo. Cerca de 30 mil pessoas >—
incluindo um grupo de operários uniformiza-
dos da Volkswagem —, segundo cálculos 'da
Polícia Militar, concentravam-se nas ruas fio
Centro para ouvir o ex-governador gaúcho^

Depois do comício, o candidato do. PDT
seguiu de carro para Passo Fundo. Hoje^le
retorna ao Rio de Janeiro, para, depois ~de
amanhã, voltar ao Rio Grande do Sul, onde
visitará Pelotas, Santa Maria e Rio Grandfi'0
encerraramento de sua campanha no estátio
será dia 10, com um comício em Porto
Alegre. I

SOBRAL, CE—As vaias de um grupo de
petistas fez o candidato do PSDB à Presidên-
cia, Mário Covas, perder a calma durante
comício realizado em Sobral (CE). "Não que-
ro o voto de vocês", passou a dizer Covas,
interrompendo uma exposição sobre sua pro-
posta de governo. "Vou ser o presidente da
República para enfrentar árreganhos e gente
do tipo de vocês".

Partidas de um gnipo de cerca de 30 pes-
soas no méio da multidão de alguns milhares,
as vaias não diminuíram. "Vamos parar com
isso aí, compadre. Vamos parar", insistia Co-
vas. O candidato ainda falou por uns cinco
minutos, atacando o tempo todo o PT e os
petistas. Não houve violência contra os que
protestavam. Apesar do incidente, a passagem
de Covas pelos estados do Ceará e Amazonas
foi considerada um sucesso.

Em Sobral havia, uma multidão de 20 mil
pçssoas, segundo os organizadores, ou 8 mil,
segundo a polícia, em ànibòs ós càsòs utíi'
público considerável. Ele Sobral; o candidato
do PSDB Covas foi a Manat»,^ onde fez eon-
corrida carreata e comício para cerca de 20
mil pessoas, considerado o maior da cidade na
atual campanha.

Intolerância—A atriz Regina Duarte,
que acompanhou Covas em seus comícios (
Sobral, Senador Pom]>eu, Ctatéús, Juazeiro
do Norte e Manaus) identíflcou-se como a
viúva Porcina, da novela Roque Santeiro, e
carregou no sotaque nordestino. Disse que se
a viúva não fosse personagem de ficção, vota-
ria em Mário Covas. Foi a única coisa queconseguiu dizer antes do início das vaias.
Também ela perdeu a paciência com os petis-
tas. "Hoje vocês estão aqui vaiando as pala-
vras de um candidato honesto, porque ele
lutou para que tivessem esse direito". Mas os
petistas vaiaram até o Hino Nacional.

Mário Covas ficou rouco logo no primeirodiscurso, mais pela irritação que por desgastes
na garganta. "Há facistas dos dois lados: o da
esquerda, que quer fazer a ditadura, e o da
direita, que deseja a mesma coisa", gritou¦olhando para o grupo que vaiava. Era meio-
dia e o sol forte o fazia suar tanto a ponto de
levar a mão ao rosto a todo instante.

Freire homenageia

mortos no comício

de Volta Redonda
Centenas de militantes comunistas e ope-

rários da Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) reuniram-se ontem na Praça Juarez
Antunes, em Volta Redonda, para ouvir o
candidato do PCB à presidência da Repúbli-
ca, Roberto Freire. O candidato, acompanha-
do do vice na sua chapa, Sérgio Aroüca,
passou o dia nessa cidade operária do Sul
Fluminense com 450 mil habitantes e 140 mil
eleitores.

No comício — encerrado ao som da Ave
Maria de Gunnout e do Hino da Internado-
nal Socialista tocado, no saxofone, pelo maes-
tro Faustus —, Freire fez uma homenagem"aos mortos que lutaram pela classe operá-

Sobral — José Varei la

órtè e rio Nordeste

no

PDT e PT fazem

em Recife pacto

V»

ms teve bbií^técèpção ontem no

Irritado, Covas ácusoú as prefeituras do
PT de aumentarem abusivamente as tarifas de
ônibus urbanos e de receber propinas. "Eu,
quando prefeito de São Paulo, nunca estive
envolvido em acusações de favorecimento ou
de receber dinheiro para alguma campanha
política. Esses são os eternos destruidores da
democracia. Tentaram me atrapalhar quando
administrei São Paulo. Fazem as alianças com
os facistas e não com a democracia," acres-
centou.

Avanços — Os comícios pelo interior
do Ceará foram organizados pelo governador
Tasso Jereissati e pelo prefeito de Fortaleza,
Ciro Gomes. Em Sobral, olrmão de Ciro, Cid
Gomes, cuidou pessoalmente de arregimentar
canos e pessoas para prestigiar a passagem de
Covas. Conforme informações do próprio
Cid, o favorito cm Sobral, cidade com 130 mil
habitantes e 57 mil eleitores, é Fernando Col-
lorde Mello, do PRN.'"Estamos tentando mudar essa tendência,

e achamos que dá para conseguir", disse Cid
Gomes. Em Sobral, há uma fábrica de cimen-
to da Votorantin, do empresário Antônio Er-
mírio de Moraes, que apóia Covas. A produ-
ção diária é de 35 mil sacos. Mesmo assim,
a taxa de desemprego é de 30%, segundo
dados da prefeitura.

O governador Jereissati e o prefeito Ciro
Gomes têm conseguido resultados altamente
positivos para Mário Covas. Em duas sema-
nas, segundo pesquisas encomendadas pelos
dois, o candidato do PSDB passou de 4%
para 19% e poderá encostar em Collor no
final da campanha. Jereissati, que desbancou
a política dos coronéis no Ceará, goza de
popularidade e consegue reunir muita gente
nos comícios. O governador é apelidado pelo
locutor que o apresenta como o "galeguinho
de zóio azul" - por ser de origem liba-
nesa, muito branco e ter os olhos claros. Fala
•pouco nos comícios, mas não se esquece de
acusar: "O governo federal é corrupto".

nu , u^/v/ina*4iJcr-t/-iâT57TTnmrrTfwT3?HnC^p3TT^
lembrar a morte de três operários da siderúr-
gica durante a greve de novembro do ano
passado.

Ao chegar a Volta Redonda, Freire foi
recebido pelo presidente do sindicato dos me-
talúrgicos, Wagner Barcelos, filiado ao PT.
Petistas e pedetistas também prestigiaram o
comício de Freire — ao qual compareceram
três mil pessoas — e alguns seguiram cm
carreata até a cidade vizinha, Barra Mansa,
onde houve outro comício. Lá, Freire conver-
sou com cerca de 100 operários da fábrica
Litográfica Volta Redonda, que tem 200 de
seus 450 empregados filiados ao PCB. O can-
didato conversou ainda com o Bispo de Volta
Redonda, Valdir Calheiros, quando comen-
tou a candidatura do empresário Sílvio Santos
como "complicador para a democracia, para
as instituições e também para a direita brasi-
leira".

Para Freire, essa candidatura tem expres-
são eleitoral por ele ser um famoso comunica-
dor, mas nenhum fundamento politico, já que
o novo candiato do PMB "não tem proposta
nem programa partidário". Antes do comício
de Volta Redonda/ Freire esteve na sede da
CSN e visitou parte dos 3.700 m da fábrica,
em que trabalhai}/18 mil funcionários.

Arcebispo repreende 
padres

Dom Serafim adverte

que Igreja não deve
ter curral eleitoral

BELO 
HORIZONTE - O arce-

bispo metropolitano desta ca-
pitai e presidente do Setor de Go-
municação Social da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), dom Serafim Fernandes de
Araújo, condenou ontem o apoio de
padres e bispos a candidatos, para
evitar a "massificação" do voto. Ele
reafirmou que a Igreja não apóia
partidos nem nomes, limitando-se a
üivulgar um pertil para que o eleitor
escolha um candidato que a ele se
adapte. Informou, no entanto, que
não serão punidos os religiosos que
estejam fazendo campanha."O 

povo tem o direito até de
errar. Não podemos trocar o antigo
curral eleitoral dos coronéis pelo
curral eleitoral da Igreja", disse dom
Serafim. "Estaremos massificando o
povo se indicarmos um candidato e
nunca o povo vai se educar. Estas
não são as últimas eleições. Se o
povo não aprender nelas, aprende
em outras. O importante é que exer-
ça a cidadania".

Segundo dom Serafim, o cristão
tem que observar quem está gastan-
do mais dinheiro na campanha e
examinar o passado de cada candi-
dato. Deve, ainda, ver quem está
compromissado com questões como
liberdade à educação, respeito à vi-
da, aborto, reforma agrária e distri-

buição de renda. "Quem tem que
excluir é o eleitor. Ele mesmo é que
deve discernir e até errar, se for
o caso", insistiu. Ele mesmo só defi-
niu seu candidato, que, não revela,
há quatro dias.

A reação dos cristãos às reco-
mendações da Igreja são as mais
variadas, observou dom Serafim."Aos 

já decididos pode-se dizer até
que o candidato foi canonizado, que
ele vota no que escolheu. Outros já
dizem: a Igreja está indicando é fu-
lano", comentou o arcebispo. Ele
disse também que muitos eleitores
acham aue o candidato aue eles es-
colheram se encaixa perfeitamente
naquele perfil proposto, sejam quem
for."Tem 

padre que dá um perfil
claro demais e só falta falar o no-
me'-', reclamou dom Serafim, que
anunciou para a noite do dia 14
próximo, véspera da eleição, uma
vigília de 20h às 22h, nas 2 mil
igrejas, capelas e locais de cultos
de sua diocese, para 

"pedir a Deus
que ilumine a mente do eleitor, para
escolher um bom presidente para o
Brasil".

O arcebispo de Belo Horizonte
condenou a candidatura do empre-
sário e animador de televisão Sílvio
Santos, a tão pouco tempo da elei-
ção. 

"Não discuto a figura do Sílvio
Santos, mas o método como tudo
foi feito. Em um país sério não teria
lei que permitisse mudar de partido
e candidatar às vésperas da eleição",
lamentou dom Serafim.

de não-agressão
RECIFE — Sob o argumento de que a

candidatura de Lula está crescendo muito
em todo o estado e só se responsabjjfjfca
pelo controle da militância do partido^ o
PT de Pernambuco fez ontem um acordo
com o PDT estadual para evitar choqtfes
entre os partidários das duas siglasiaa
próxima terça-feira, quando os candida-
tos Luís Inácio Lula da Silva e Leóael
Brizola farão comícios quase simultâneos
no Recife; Pelo acordo, a programação'de
Lula e Brizola foi elaborada de fonríjj£a
evitar o encontro dos dois candidatos-e
seus adeptos. Na última pesquisa da Data
Folha, Lula tem 19% das intenções de
voto no estado, e Brizola, 9%.

Ficou acertado que os partidários do
PT farão passeata a partir das 16h no
Centro, saindo da Faculdade de Direito,
na Zona Norte, e dirigindo-se à Praça
Nossa Senhora do Carmo, onde Lula fa-
lará a partir das 18h. No mesmo horárib,
os militantes do PDT sairão do Forte d?s
Cinco Pontas, na Zona Sul, dirigindo-se
para a Pracinha do Diário, também no
Centro, distante 300 metros do local oncle
Lula falará. O comício de Brizola, às
19h30m, será no bairro de Casa Amarela,
na Zona Norte, distante do Centro, mas
os partidários do PDT também tinham
programado uma passeata, e o jeito foi
fazer roteiros diferentes.

Previsão — Para evitar tumultos no
aeroporto, Lula chegará às 17h30 e Brizo-
la às 19h. "Acho 

que não vamos nos
encontrar no desembarque" — diz Fran-
cisco Rocha, do PT, coordenador da cam-
panha de Lula no estado. De qualquer
forma os dois partidos concordaram em
não enviar muita gente ao aeroporto para,
no caso de atraso na programação, não
ocorrerem encontros inesperados. PeloKT
a negociação foi feita por Francisco Ro-
cha, e pelo PDT, por Alexandre Costa'e
Luciano Baltar, responsáveis pelas mani-
festações de rua da candidatura de Brizo-
la. A iniciativa do acordo foi do PT. 1

I
Para dar um exemplo do crescimento

do candidato do PT em Pernambuco, ele
informou que os comitês do Recife estão
vendendo por dia 4 mil broches e em uma
semana venderam 60.000 estrelinhas. O
PT está cobrando NCz$ 3 pelo broche,e
NCz$ 1,50 pela estrelinha. "Tem 

gente
que nem espera que a gente pregue o
alfinete na estrelinha. Leva assim mesmo"
— conta Rocha. O PT imagina colocar 30
mil pessoas no Centro do Recife terça-fei-
ra, para o último comício de Lula n|o
estado. O PDT não fica atrás. Imagina em
levar o mesmo número de pessoas para
ver Brizola em Casa Amarela. O comício
de Brizola será na Praça da Feira, Casa
Amarela, onde o candidato do PRN, Col-
lor de Mello, reuniu apenas 6 mil pessoas
no comício do último domingo. <.

O PT e o PDT estão arregimentando
muita gente e planejam ocupar literalmen-
te o Centro a partir das 16h. Mas o enten-
dimento entre os dois partidos está sendp
mais estreito do que poderia parecer.
Além da programação conjunta dos rotei-
ros de Lula e Brizola, ficou acertado que
só PDT e PT farão conjuntamente em
Pernambuco o acompanhamento da elei-
ção e da apuração dos votos.

Sarney afinal

tem candidato
/X presidente José Sar-
V/ ney tem afinal um
candidato à sua sucessão,
o apresentador Sílvio
Santos, sujeito embora a
impugnações. Ele é o
único qúé não se enver-
gonha de desfrutar da in-
timidade do chefe do go-
verno. "Gosto de
Sarney", disse. Ele gosta também de Figuei-
redo. Isso é o máximo de desafio à conjura
política que pretendeu excluir o presidente
da sua sucessão, a pretexto de que Sarney
não se desvinculara aos processos do regime
militar a que serviu e continuava a ser uma
peça do velho e corrupto sistema, embora
tenha se aliado ao PMDB e a Tancredo
para derrotar o governo Figueiredo e seu
candidato.

Como se sabe, quase todas as candidatu-
ras presidenciais existentes foram montadas
a partir da verificação de que o. eleitorado
repudia Sarney e tudo qüanto dele se apro-
xima. A rejeição ao governo e ao qüe elé
representa está na base das campanhas vi to-
riosas de 1988 e das campanhas atuais de
Brizola e Lula. Fernando Collor de Mello
armou uma legenda partidária para dar se-
qüência à sua luta contra os marajás am-
pliada nacionalmente no combate a Sarney
e ao que ele representa. Aureliano Chaves,
para ser admitido como candidato pelo PFL,
teve de demitir-se do ministério e afas-
tar-se politicamente de Sarney. E Ulysses
Guimarães, para dominar as convenções do
PMDB, repudiou sua aliança com o presi-
dente, aliou-se a Waldir Pires e armou-se
candidato de uma cruzada anti-sarneyista,
até aqui aliás sem êxito.

O presidente vai continuar dizendo que é
magistrado, que não tem candidato, etc.
Tudo bem, mas é humanamente compreen-
sível que ele esteja ao lado de quem não o
repele e aceita sua intimidade e sua amizade.
Afinal os demais fogem dele como o diabo
da cruz. Para maior felicidade de Sarney o
showman desfruta de popularidade, pode
chegar ao segundo turno e ainda melhora as
perspectivas eleitorais do seu grupo no Ma-
ranhão. Collor, ali, é João Castello, que
poderia por aí recuperar as condições de
enfrentar Sarney Filho na disputa do gover-
no. São razões subsidiárias mas também
válidas para justificar a irrecusável satisfa-
ção com que o chefe do governo, no ocaso do
seu mandato, vê no páreo alguém que afinal
se intitula seu amigo.

A suspeita de que o presidente da Repú-
blica estava por trás do estímulo dado à
candidatura de Sílvio Santos foi respaldada
pelos empresários paulistas, principalmente
por Antônio Ermírio de Morais, que reve-
lou ter sido pessoalmente convidado por
Sarney, no dia 4 de setembro, na Granja do
Torto, para candidatar-se. Convite que re-
cusou por considerar inadequado ingressar
numa disputa que já ia avançada. Ermírio
julga severamente o presidente. E seus pares
paulistas, embora não o digam expressa-
mente, também acham que Sarney está por
trás do concessionário de canais de televi-
são. A fortalecer a suposição aí está a pre-
sença de políticos da grei de Sarney, como o
maranhense Lobão e o ministro João Alves,
na elaboração do infeliz episódio que vem
perturbar uma sucessão já de si tão mal
colocada.

A felicidade do presidente, no entanto,
pode não ser duradoura. A Justiça Eleitoral
terá de examinar objeções fortes à consoli-
dação da candidatura aventureira do apre-
sentador de programas. A primeira delas,
que não será considerada explicitamente, de
ordem moral, pois o princípio da substitui-
ção de candidatos em final de campanha
existe para impedir que por morte ou aci-
dente grave partidos ou correntes de opi-
nião fiquem sem poder disputar o governo.
Razões morais não costumam ser levadas
em conta. Mas há vedações legais que terão
de ser examinadas. Sílvio Santos, como nin-
guém ignora, é concessionário de canais de
televisão. Pouco importa que ele seja for-
malmente diretor. Ele é dono, foi ele quem
recebeu o beneficio do poder público, bene-
fício que a Constituição rotula de "conces-
são". E a lei veda a pessoas com esse privilé-
gio se candidatarem a presidente da
República.

> Correrão prazos e debates antes que os
juizes decidam, se é que as habituais dila-
çÕes da Justiça conduzam o assunto até uma
decisão. Até lá o empresário fica apenas na
suposição de que o simples anúncio da sua
candidatura, que o eleitor receberá sob o
nome de um rico líder religioso (aí todos
são ricos, só o eleitor de Santos é pobre),
emocione e mobilize os ouvintes que não se
limitam ao auditório da TVS em São Paulo
mas se estendem às copas e cozinhas de todo
o pais. O senador Marcondes Gadelha por
aí deverá ampliar muito sua faixa de popu-
laridade na Paraíba.

Como se sabe, o PFL está com todos os
candidatos, menos com Aureliano Chaves.
Há parlamentares e ministros com Collor,
com Afif, com Covas, com Maluf e agora
com Sílvio Santos. A filiação do senador
Hugo Napoleão, seu presidente, e do senador
Marcondes Gadelha, seu líder, ao PMB, é o
toque de silêncio na sepultura do malogrado
partido.

Carlos Castello Branco

O fim do PFL

msm
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Erundina demite 
para 

evitar dano a campanha de Lula

Marcos EmOtlin Grime* reu dois dfas depois do debate na TV ~ ~ " ~~ T-
Bandeirantes, em 6 de outubro, e o con- x MS?41 LlllS EdliCirdo ainda um cstagiario quando comeQou como a de um adolcsccntc, Greenhalgh
tato do advogdo Firmo Ferraz com Cur- ^H ;l r> L I i colaborar com a dcfesa de militantcs de tcm uma persolidade forte e curiosa. Do-

SAO PAULO — Duas semanas de- ti dera-se na semana anterior. Ouvido kS?^ GreeiMMHg/l esquerda encarcerados por motivos ideo- no de imensa crcdibilidade no partido,
pois da denuncia de suborno na Prefeitu- ontem na Comissao Especial de Inqueri- • mr . l6gicos. nas corrcntes co-irmas da esquerda e ate
ra de Sao Paulo, feita pelo candidato do to da Camara Municipal de Sao Paulo TT _ 1__ _ _ 1 _ Nessa carreira que semanas atras ele entre adversarios, ele ja deixou pelo me-
PSD, Ronaldo Caiado, no debate dos que apura as mesmas historias, Firmo ; : UIH aUVOfiLaQO lembrava te-lo credenciado como melhor nos meia duzia dc jornalistas em maus
candidatos a presidents da Republica na Ferraz negou que tenha falado em di- > ~ postulante do PT a sucessao de Luiza lengois contanto historias cuja compro-
TV Bandeirantes, a prefeita de Silo Pau- nhelro para o PT e atribuiu a narrativa |g. _ Erundina, o vice-prefeito integrou-se ao vagao jamais foi possivel. Seu prego pelo
lo, Luiza Erundina, exonerou ontem de de Greenghalgh a "um mal entendido". nnlominn na Comite Rmileirn Hi Anuria intcrnaHn centre da cena politica tambem ja deixou
seus cargos o secretario de Neg6cios Ju- Trwna - Este foi apenas o episo- MP pOieilllCO ltd a|8uns de .seus clientes I *** de uw
ridicos do Municipio, o vice-prefeito dio mais recente de uma intrincada tra- MP pa7 h, imnin;™™. cs„ d,, desconfortavel desamparo legal em cau-r
Luis Eduardo Greenhalgh, e seu chefe de ma que a comissao de averiguagao, as <, f Jf| 1 _ 1 c sas menos espetaculares.
gabinete, Luis Eduardo de Almeida Cur- policias Civil e Federal, a promotoria do llltfl. DOPlllSU* n,as de Direct™l2E?72?!, Dono de es,il° imPar n0 Tribunal do
ti, por envolvimento na confusa histona Estado e a Procuradona Regional Elei- | Z4-Wi' Jt r Uias dc Dir,eitos Humanos e, entre ou- .. . movimentos do coroo accntosde corrupgao ji batizada de caso Lube- toral vem tentando entender desde que 1aMi tras causas 'lustres] defendeu Luis Inacio ' J? ti - HwHcom deci Ronaldo Caiado levou o funcionario da &m,' "D rotagomsta da maior crise da ad- Lula da Silva quando este foi indiciado de entona?ao, repetiQoes e descripoes de-

Greenhalgh, que admitiu M tres dias Lubeca Paulo Celso Albanese Argento A ministragao petista em Sao Paulo, na- Lei de Seguranga Nacinal por sua talhadissimas do patetico e do dramatico
tir recebido uma proposta de dinheiro sede da Policia Federal para denunciar j«o vice-prefeito Luis Eduardo Gree- Iideran9anasgrevesdofinaldosanos70 Para convencer os jurados, o advogado
p&ra a campanha do candidato do PT corrupg2o na Prefeitura de Sao Paulo em nhalgh, 41 anos, dois filhos, tem um e inicio desta decada. Coordenador do Greenhalgh conquistou a simpatia dos
pjtesidente, Luis Inacio Lula da Silva, pleno domingo, dia 22 ultimo, as 22h. curriculo de dedicagao as causas popula- Tundo de greve do Sindicato dos Meta- movimentos populares viajando pelo
cjjntinuara como vice-prefeito, por se Argento, que n5o apareceu mais no seu WBK& On res e de confronto com o falecido regime lurgicos de Sao Bernardo e Diadema em pais a suas proprias custas para atuar na

Jtarde 

cargo conquistado em elei9ao. emprego na tesouraria da Lubeca, sem militar aliado a um acentuado gosto pela |978 1979 e 1980 amiso pessoal de Lu- defesa de posseiros, sem-teto e persegui-"Vou me afastar de todas as ativida- renter sua historia em outro lugar alfcn polemica, com algumas doses de exage- la Greenhaig C0'me?06u ^ miHtancia dos, na assistencia de acusagao de pisto-; da prefeitura , disse Greenhalgh, da Policia Federal, denunaou ter ouvido ro, e pela vatdade. Sou 0 melhor vice- . . .. , Mrn. „ nn
yoso. Acrescentahdo que nao queria comentarios na empresa de que dois che- prefeito que 0 PT poderia ter encontra- pol^'ca em grupos de esqueda ligados s

dlr entrevistas, 0 vice-prefeito deixou ques cujos numeros ele anotou tinham fiMBjl do. Sou de classe media, ligado a Igreja. Igreja catolica. Segundo comentanos na Foi ele, por exemplo, quem ajudou a
sede nacional do PT, no bairro de Vila sido emitidos pela construtora para pa- E uni 0 partido ", disse ele em entrevista admimstra?ao municipal, no momento condenar 0 pistoleiro Geraldo Rodji-^
Mariana, no final da tarde, ap6s reunir- gamento de servi^os que nSo existiram. ao JORNAL DO BRASIL. elejaalimentavapretensoesdesercandi- gues,! que malou 0 padre Josimo Morais^
se com opresidente do partido, deputado Seria.conformeelerelatou, umamaneira Desde 0 periodo do curso de Direito dato a sucessao da prefeita Luiza Erun- Tavares, em Imperatriz. no Maranhaoy
federal Luiz Gushiken, e com 0 secreta- de desviar dinheiro para a campanha de no Largo Sao Francisco, a mais tradicio- dina. A exoneragao, pore, soterrou esta em 1986. Greenhalgh tambem se notabi-
rip-geral nacional da agremiacao, depu- Lula, cumprindo um acerto com a Pre- nal escola do ramo no pais, Greenhalgh >"tengao. lizou na defesa dos padres Pranceses
tado estadual JoseDirceu. "Vou viajar feitura de S5o Paulo. Depois disso, Ar- -militou na defesa dos direitos humanos De baixa estatura, bigode farto de- Aristides Camio e Francois Gourieou,
e?fnar a cabe?a , finalizou Greenhalgh. gento desapareceu. ... dos deserdados politicos e sociais. Era bracado sohje os labios e voz irregular ameagados de cxpulsao em 1981.Sua exoneracao pela prefeita Erundina A Lubeca provou logo no micio da • ¦¦ • ¦ .cfcorreu ap6s uma reuniao entre ambos, semana passaaa c^ue um desses cheques,
pela manha, na qual concluiram, de co- destinado, em pnncipio, k empresa de ^—— ;— :—;—: :—: ¦
n5um acordo, pela exoneragao. taxi aereo Bel Air, jamais saiu de sua

Numa curta, porem dura nota de es- tesouraria, pois 0 servipo contratado A ~T~\ T Tf ~W TThfTTctarecimento divulgada no inicio da ter- acabou n5o sendo usado, de cordo com II /I §-C m VT/1V /*¥ f f fl f f*/T| 4~lf\ Ide, a prefeita Luiza Erundina informou gerente-geral da construtora, Jose Maria \*r. \^4 \A/\A/ %^/MA/i/i/wA/t \A/ vM/ JL JL
tfer aceitado 0 pedido de exoneragao de Simoes. Ja o outro cheque percorreu um MoPauio—^710/^
Greenhalgh "com base na avalia$ao dos caminho tao sinuoso quanto 0 fio con- Zuenir Ventura v 

Estayam reunidos no seu historico •
depoimentos colhidos ate 0 momento pe- dutor dessa novela. A Lubeca diz que auditdrio, uma especie de templo dos
la Comissao de Averigua?ao que apura cheque, de NCzS 900 mil, foi dado onto mra 0 pj *jB(]a „ue tar. metalurgicos. Ali, dez, ooze anos antes,
denuncia". Ainda conforme a nota, empresa Tertec, Comercio e Tecnica de T~ jja a Saida de Luiz Eduardo so^ a ^eranfa d° jovem Lula, eles
decisao "se prende ao entendimento de Servi?os em pagamento a obras civis Greenha'leh esoontanea ou exieida decidiram reinventar a greve no Brasil.
que houve quebra da relagao deconfian- concluidas naquele projeto imobiliario, tpm n AF„w\„r /,,» nmnL,', Jr WH Mais do que as fabricas, elesparalisa'
?a que se tem por indispensavel ao exer- chamado Tangara-Panamby, em agosto. nortuA"* j/Wniii, i.-i ram opals—de estupefafao. Andando
cicio das fun?oes de assessoria direta Eviddnoias — 0 dono da Tertec,

fT IflH politicamente 
sobre um Ho de navalha, A

^ 
Confianca—No entendimento^da bito desaparedmento apresentou-se an- ^av^^^ieaigue^pa^di- os metalurgicos do ABC tornaram me- ¦lJL

nSo correspondeu a essa confian?a ao guagao, sustenta a mesma coisa, mas ha ZpKssionou"'Que°a^m tenba^sido^a "abertm!. 
6 graduaI' 6 ma'S segura' a

ilfcgal recebida em meados de outubro. tadas entre outros pessoas pelo promo- ^mocracia C°m° X flrma tado°Aloisio ^Mercadan'te ^0 
principal

do tal proposta e negociado com os au- que'esses trabalhos forarn feitos neste Mesmo aqueles que, no comiteda economista da equipe de Lula, toma va
tores da oferta a troca do dinheiro por ultimo final de semana, as pressas. Saba- campanha deLula, achavam que algu- uisque quase quente num copo deplas-
uma creche para 0 municipio, segundo do passado, oito segurancas da Lubeca ma ca')e^ ''n^a Que exemplarmente HK qwdo passou um peao e disse.
ele mesmo narrou a comissao de averi- chegaram a colocar tratores diante da rolar, temiam que a decisao retardada Ve seendireita a economia do pais .
gua?ao. entrada do terreno para impedir que tec- fosse prejudicar a candidatura. Epode Lula nafesta de aniversario: cheiro de operdrio Mercadante, que se transtormou numa

Na ultima segunda-feira, 0 vice-pre- nicos do Instituto de Criminalistica co- —mas e o risco de ser inconveniente 0 _ r .. estrela da campanha menos por sua
feito contou a comissao de averiguaijao lhessem material para determinar a idade que aumenta 0 merito da solufao, so- foes fanaticas; como diria Sarney, ele. disse: "Ta certo". Gripado, febril, "um competence tecnica e mats por ser o
que seu chefe de gabinete, Almeida Cur- dessas obras. Domingo a policia conse- hpetudo nessa fase final em que as cam- nao tem physique de role e nem, prova- bagaco", sob um sol de quase 40° as umco economista a se lazer entender
ti, fora procurado pelo advogado Jose guiu entrar e 0 resultado dessa analise panbas s6 querem cultivar convenien- velmente, cumpnraj)em a hturgia do juas /,oras iuja suyu a esca. Pela peaozada, responae tranquuo
Firmo Ferraz Filho, representante da aguardado par os pr6ximos dias. cias. Esse60PTiifeTtnte, deque tanto cargo que disputa. Oestilo do Candida- da do caminhao desom. quando seprovoca. Pengaganhar.
Ltibeca Empreendimentos Imobiliarios, Osmar Rossato tambem deixou meia se orgulham seus militantes. to Lula e peculiar. Lula nao e cansma- A ordem era de um oeao de maca- — Esse fantasma nao me assusta. '
que oferecia dinheiro para a campanha duzia de duvidas no ar, dizendo que nao Na culturapolitica da Republica do azul, que, como dezenas de outros, Vamos provarque temos competencia''
do PT num gesto de reconhecimento tem funcionanos, trabalha com subem- Sindicalista do ABC, fonte inspiradora Mocostumdaaraessapalavrano . . n . .... para governar esse pais.

doPT.^MmviomiJ^.~0 gg*' 35 ifeffe.SE*-. m mhk ».»»«»«, Sio z;tura e a empresa para aprova;ao de um preencheu um cheque de NCzS 837 mil dingente sindical so e bom se fizer um inescp, auioriiario. jyap e naaa. aisso. dauematn Nan S tmtm one v pttA Bernardo Lula dizia ao JORNAl DO
(em cima dos NCzS 900 mil recebidos) bomacordo salarial" Isso quer dizer

SE ««£na 
valonzada entreguea pmaconetora de^valores que quenSo badelegafdes incondicionais. SSnheSl ' «m candidato a Presidencia da Repu- pais vai ter um president operario -

^wihaiowr t tambem nao ldentificou. O promotor Smprefiscalizado,olidetpodeaqual- JPrelacao do ex-oresidente do Sin blica. Mas'era so a rude ejustarecla- com cara de operario, cheiro de opera-

ferSKS
pamento a prefeitura. Essa reuniao ocor- tora", garantiu o promotor. cosfumadKero propno nos comicios. anos como jl(ier smdical. Ele vale pelo No dm em que Luis Inacio Lula da demora de solufao da ense na pnmeiraSao milhoes de Lulas . Vai msso mm- quefaz—e enquanto fizer bem. Silva fez 44 anos, a peaozada, como ele grande expenencia admmistrativa do •

. , tl to de retdrica de campanha, mas tam- Na ultima segunda-feira, em frente gosta de dizer, reuniu-se a noite na sede PT, a Prefeitura de Sao Paulo, vai in-
Advoffado neffa contnbuicao desmdromedequemhabituou-se a fabrica deElevadoresOtis, em Santo do sindicato em Sao Bernardo. Foi fluirnacandidatura enosonhoinedito

! & Vwu a ser porta-voz da categoria, e que, Andre, — ok do ABC—o candidato uma festa com tres mil pessoas, muitos de Lula. De qualquer maneira, num
j Em quatro horas de depoimento, confirmar as declaracoes do advoeado port™to- B?°P°*ee™Z . J ,. da Frente Brasil Popular era cercado discursos e aquela fraternidade de uma pais em que o erro esta sempre do

aHvnoaHn ln«p Firmn Fprrnv Filhr, nP ,v ' ~ v ~ j duvugduu Essa cultura do ABCajuda a cxpli- porjomalistaspara uma entrevista. De classe que, enquanto espera ir para outro lado, nunca do nosso, o desfecho
TnSn ST n a S°™ssao de Inquento. ^0 perfll politico de Lula e de sua repente, saida do outro lado do gradil paratso, nao tem medo nem pudor de de ontem, por nao se poder prever suas

niipritn Ha Pamnra Mnnipmoi Ha f>sini Como Firmo, Simoes negou que o ad- campanha. Ao contririo de Collor, ele de ferro, uma voz energica gritou: 'Ei, ser feliz: bebe, canta, seabraga e festeja consequencias na campanha, foi, ainda
tal n„P tpnVm fcitr, n„ain,», nforto yogado contratad° pela Lubeca tenha nao atrai adesdes histericas; diferente- cara, sobe logo no caminhao. A im- da maneira que um olhar burgues cha- que tardia, uma prova de coragem do

?-i, ¦ • dt feito qualquer oferta financeira ao vi- mente de Brizola, nao provoca devo- prensa Ilea pra depois". Ocara olhou e maria de brega. partido. Ponto para o PT.cbntnbuigao para o PT em nome da Ce-Prefeito de Sao Paulo. "Se houveLubeca ou em nome de qualquer pes- a|gUm tipo de oferta, o que eu nao'spa. Isso jamais aconteceu , repetiu, acredito que tenha ocorrido, foi sem T , ,   Itiii i.r 
',eS rr, 

, ^ ,
lon^d^seu depoimento ueCc^S co° autor'za?ao e conhecimento da Lube- JLllbeCa e llgaQS Terra de Caiado

^oUq3 
prestar irritado e terminou ™ of^^nadaao PT*!'iSsmre5 a Builge y.Bom Arecebe mal Lula

. Ferraz Firmo disse que procurou gestoes'-V completou o presidente da A Lubeca S/A Empreendimentos ANAPOLIS, GO — A bem com-
Sfecretaria de Negocio Juridicos para Lubeca. e Administra^ao e uma das mais im- portada Anapolis, segunda maior cida-
oferecer uma creche a cidade, em lu- Adiantando-se aos laudos do Insti- portantes empresas do grupo Moinho °°'!,leob,er?0 f bem"sucedid°s
gar de consultar a comissao municipal tuto de Criminalistica, Simoes foi con- Santista, associado a multinacional gP, 

evaneeHcadoTau""3^ehcarregada da negocia?ao com a Lu- victo ao afirmar que todos os servi- Bu.nf \Bon):maior8ruP°emPref" \ BgjjlsXil#^ iv ftnte Li a -f^n m
?0S contratados pela empreiteira Ter- habitant-, viveu ontem um dia ag!-

porque ja tinha feito contatos anteno- tec no Parque Panamby foram realiza- dicou o ministro da Economia do ' jjjPU tado: no seu acanhado aeroporto civilres naqueia pasta e an encontrana cole- dos. Com um or?amento estipulado em presidente Carlos Menem. k, dois candidatos a Presidencia da Repu-
gas advogados. Ele recordou que foi NCzS 900 mil, Simoes, confiante, enu- _ . blica — Luis Inacio Lula da Silva, docolega de faculdade de vice-prefeito merou os trabalhos concluidos: um bor- •iu-°m um.oooUrat,,e!lt0 «f. r • m&dmm PT, e Paulo Maluf, do PDS — quase se
Luis Eduardo Greenhalgh e do chefe de boletario; impermeabilizacao da laie; milnoes em 1988, a Lubeca foi funda- MKBIillfaii; jW cruzam, deixando em alvoro?o seus res-
gabmete da secretaria, Luis Edurdo de prepara?ao de piso; e manutengao das IWIAm 3F Pectivos ejeitores.
Almeida Curti. ruas ja construidas. Quanto a denuncia Sao Paulo. Este imponente conjunto loIw°o^ndidato do PSD^'6"^ 

CX"
' 

Segundo o advogado, ele foi contra- de seis edificios de vidro abriga, hoje, ,W MmMA SdJ dSdJ'desSfeto deS, Stado pela Lubeca para preparar uma aor Kduioeesar Argento, aanao conta a admimstra?ao central de 28 compa- . c:dad atmnhe^i n Hia
eventual agao por perdas contra a pre- 1ue a prefeitura term recebido propina nhias, entre elas o proprio Moinho Na Cld°de de Caiado, Lula Jalou para 1.000 pessoas completamente 'o?chada 

com o sL nfeitura, caso o projeto nao fosse apro- da Lubeca, Simoes enfatizou que o fun- Santista. ^ "Lulubeka CorruPTo" com o "Lulu"
vado, e por isso esteve com Curti em f"°!?ar'° sera demit.do e comentou: 0 

grupo Moinho Santjsta tem DOIS CaSOS, Uma preOCUDaCaO e o "PT" pintados em vermelho. Na
algumas ocasioes, a procura de infor- Nao entendemos a at.tude do rapaz cerca de 20 mil funcionlrios e atua n ^ , h dt • d I ¦ a a r ufu Praga Bom Jesus, no centra comercial
ma?6es. Pelo trabalho para a Lubeca, (M.E.G.) nas areas textil, alimenticia e infor- D 9,^ da ? do, T a Pfesiden'a da depois que Greenhalgh passou a ter?a- de Anapolis, onde Lula falou para me-
para o qual teria sido contratado ver- matica, entre outras. A Lubeca tem Republica, Luis Inacio Lula da Suva, feira reunido com a Executiva, da qual, nos de 1.000 das 15 mil pessoas que os
balmente e nao teve a redagao de uma „ , . . ,. _ cerca de 300 funcionarios, segundo an_ ,u lntrigado nos ultimos dias com alias, e um dos membros. A nota da coordenadores locais do PT esperavam,
unica linha de parecer ou petigao, o r informa?oes da revista Balanco Ifalta de Providenc,a concretas na Pre- prefeita Luiza Erundina sobre a exonera- cabos eleitorais de Caiado chegaram a
advogado recebeu NCzS 270 mil e mos- Anual. Depois do empreendimento feitura de Sao, Paulo contra a omissao ?ao, explicita quanto a "quebra na rela- aparecer uniformizados, distribuindo
trou os recibos a CEI. do Centro Empresarial, a Lubeca registrada no caso do desabamento da pao de confianga", nao deixa duvida so- material de campanha.

; Firmn Fprn7 atrihniii a mitaran Hp passou a se dedicar a area de imoveis favela Nova Republica. De uma semana bre qual posigao ela propria defendia O pessoal do Caiado, porem, nao
Greenhilah mip Hi? tpr «iHn pIp n nnr residenciais, ja tendo alcangado pu.u v.u, Be ocsnroraffiF pa?T?5i2T3SrT: esperou para medir forgas com o PT
H'Hnr^Ha^ nmnnsta Hp H' h>- marca de 600 mil metros quadrados mento transfenu-se para dentro da cam- Tambem o comportamento do secre- durante o comicio. Como o PT cum-
ifr J!, r,, !• m IIr0. PaE de construgoes em Sao Paulo. panha presidencial do PT com a denun- tario Jose Dirceu e do presidente do priu a determinagao do Tribunal Supc-
"Arl OP- a um m-a en ¦ iP v*1' n Br • ,,, ¦ n cia de corrupgao na Prefeitura e o partido, deputado Luis Gushiken, que rior Eleitoral (TSE), comunicando suaQfereci apenas cooperagao para a pre- _ tnJ. ™ i?awiy comportamento do vice-prefeito Luis nao quiseram bancar na terga-feira uma programagao 24 horas antes, foi mon-
rrLUh^ 

"cLtPn^3 
n Ha<;a0H 

99 — 
vai acrescentar mais /nn mi^p2 Eduardo Greenhalgh — que so revelou o entrevista coletiva sobre o problema, da tado o esquema de policiamento osten-

Hp r!if , sustentou. O advogado cons'- -.1^: 
tros ouadrados ao total Hp arpa que sabia depois dc ter negociado com evidencias da intranquilidade de ambos sivo com 200 homens — policiais civis,derou natural esse oferecimento mes- truida 

pela emoresa Em uma area quem acusa da tentativa de corrupgao quanto a maneira como o PT tratava militares e federais — e os adeptos do
ni(o.depots que a ata conclusiva sobre ^ ^jqq mj| metros Quadrados —, o partido foi sacudido pela mesma assunto ate entao. Essa enirevista coleti- ex-presidente da UDR acabaram dei-
projeto Tangara ja estava pronta por- . AMM esta prevista a construcL de 345 inquietagao. va teve que ser concedida pelo coorde- pxand° f Pra?a antes da chegada do
qUe ficou impressjonado com a trans- ' JmMHi mil metros quadrados para uso res'i- Numa reuniao realizada segunda-fei- naor da campanha de Lula, Wladimir candidato do PT.
parencia e corregao da prefeitura na ABk dencial; 192,8 mil metros quadrados ra- din do depoimento de Greenhalgh a Pomar, que expos seu proprio ponto de No final da tarde, no Centro de
nfegociagao . Do ponto de vista da Lu- ttif V "wH9i para o setor de escritorios e comercio comissao de averiguagao presidida pelo vista favoravel a deixar tudo como esta- 0 Horizonte, cerca de 1.000 pessoas
beca, segundo o que disse, a doagao da yjFWm Wtk. \ ; VH| de apoio; e 70 mil metros quadrados secretario de governo, Jose Eduardo va.. acompanharam Lula na caminliada da
creche seria positiva para a imagem Rggp para a edificagao de um hotel. Martins Cardozo, a possibilidade de Na Prefeitura, enquanto se desenro- »«"««. Muitas bandeiras, criangas com
da empresa, que tem tambem outros - 'WKSm Fste 

hairm nsid^l H«n,«rf,r4 afastamcnto do vice-prefeito entrou na lavam as investigagoes, dois secretarios S°„ V- "I11",banda e am ,rapaz
iriteresses naqueia regiao. pa«,a da Exccu,i,a Naaonal. c„,uamo emp„„a».m a L*, do afas.am.a.o

O presidente da Lubeca, Jose Maria e estara pronto em seis a oito anos. se apurava a dtnuncia. A versao publica para o propno vice-prefeito. Essa e uma pasta do FM1 na outra) animaram a
Simoes, convocou uma coletiva no fi- iliPSiyHL Apesar de enfrentar a oposigao de dessa reuniao, transmitida ontem pelo decisao de foro intimo , dizia10 secreta- manifestagao.
nal da tarde para, durante uma hora, Firmo Ferraz: malentendido ecologistas, esse projeto foi recente- secretano-geral do PT, Jose Dirceu, da rio de Negocios Juridicos, Helio Bicudo, £concentragao foi realizada em fren-

; 
mente aprovado pela Prefeitura de conta de que se concluiu que sena preci- em eco com o secretario de Governo, te A Rn-nhZTlrte T n d PT—— Sao Paulo - que conseguiu elevar de P|tada uma atitude dessas. A versao in- Jose Eduardo Martins Cardozo. Confor- Laifram Za ^in fo c !rmdesnm n,tTt  30% para 55% o total de area verde terna, que circula restritamente entre os me Jose Dirceu, Greenhalgh ofereceu sua nassava a^uncianHn n rnmirin Hp Rrivn.
ser preservada pela construtora —, nomes mais importantes do partido, e cabega a Executiva no mesmo dia de seu Fa A caminliada da vitnriti foi mrte H-i
tornando-se o pivo das acusagoes de diferente. Temeu-se que o afastamcnto depoimento. Na sala da prefeita Luiza programagao de encerramento da cam

Trt rfc Uf\e> rnin *rv wmi 4.,1'U SZS. verba.s.para aDcamP?nha Pare"sse uma c°nnssao anjec|Pada 1ue Erundina- 'evou aPenas meio dia Para panha de Lula no pnmeiro turno, que
SO DOo, QU6 VirOll QUSLS l, « it3 romftna a vida do PT. que essa oferta fosse aceita, ja que culminara com um comic.o na Praga da

, , jp^?t! a Pe!o ^ Lu!S !n3C!0 No final das discussoes, venceram as vice-prefeito combinou com ela ontem de Rodoviaria. na capital mineira, no dia—— Lula da Suva. vozes internas favoraveis a exoneragao. manha os termos de sua saida. (M.E.G.) H .

4' ? 1° caderno ? quinta-feira, 2/11/89 Brasil

Erundina demite 
para 

evitar dano à campanha de Lula

ainda um estagiário quando começou a
colaborar com a defesa de militantes de
esquerda encarcerados por motivos ideo-
lógicos.

Nessa carreira que semanas atrás ele
lembrava tê-lo credenciado como melhor
postulante do PT à sucessão de Luiza
Erundina, o vice-prefeito integrou-se ao
Comitê Brasileiro da Anistia Internado-
nal, foi membro da Comissão de Justiça
e Paz da Arquidiocese de São Paulo,
participou da criação do Centro Santo
Dias de Direitos Humanos e, entre ou-
tras causas ilustres, defendeu Luís Inácio
Lula da Silva quando este foi indiciado
na. Lei de Segurança Nacinal por sua
liderança nas greves do final dos anos 70
e início desta década. Coordenador do
fundo de greve do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Bernardo e Diadema em
1978, 1979 e 1980, amigo pessoal de Lu-
la, Greenhalg começou sua militância
política em grupos de esquerda ligados à
Igreja católica. Segundo comentários na
administração municipal, no momento
ele já alimentava pretensões de ser candi-
dato à sucessão da prefeita Luiza Erun-
dina. A exoneração, poré, soterrou esta
intenção.

De baixa estatura, bigode farto de-
bruçado sobfe os lábios e voz irregular

Luís Eduardo
Greenhalg) i

Um advogado

polêmico na

luta popular

rotagonista da maior crise da ad-
ministração petista em São Paulo,

o vice-prefeito Luís Eduardo Gree-
nhalgh, 41 anos, dois filhos, tem um
currículo de dedicação às causas popula-
res e de confronto com o falecido regime

- militar aliado a um acentuado gosto pela
polêmica, com algumas doses de exage-
ro, e pela vaidade. "Sou o melhor vice-
prefeito que o PT poderia ter encontra-
do. Sou de classe média, ligado à Igreja.
E uni o partido ", disse ele em entrevista
ao JORNAL DO BRASIL.
Desde o período do curso de Direito
no Largo São Francisco, a mais tradicio-
nal escola do ramo no'pais, Greenhalgh

-militou na defesa dos direitos humanos e
dos deserdados políticos e sociais. Era

como a de um adolescente, Greenhalgh
tem uma persolidade forte e curiosa. Do-
no de imensa credibilidade no partido,
nas correntes co-irmãs da esquerda e até
entre adversários, ele já deixou pelo me-
nos meia dúzia de jornalistas em maus
lençóis contanto histórias cuja compro-
vaçãò jamais foi possível. Seu preço pelo'
centro da cena política também já deixou
alguns de seus clientes à beira de utn
desconfortável desamparo legal em cau-;
sas menos espetaculares. ..

Dono de estilo ímpar no Tribunal do
Júri, com movimentos do corpo, acentos
de entonação, repetições e descrições de-
talhadíssimas do patético e do dramático
para convencer os jurados, o advogado
Greenhalgh conquistou a simpatia dós
movimentos populares viajando pelo
país a suas próprias custas para atuar na
defesa.de posseiros, sem-teto e persegui-
dos, na assistência de acusação de pisto-
leiro$ e mandantes de crimes no campo.
Foi ele, por exemplo, quem aiudou"ã
condenar o pistoleiro Geraldo Rodri- ,
gues,! que matou o padre Josimo Morais^
Tavares, em Imperatriz, no Maranhão, ,
em 1986. Greenhalgh também se notabi-
lizou na defesa dos padres franceses
Aristides Camio e François Gourieou,
ameaçados de expulsão em 1981.

SÃO PAULO — Duas semanas de-
pois da denúncia de suborno na Prefeitu-
ra de São Paulo, feita pelo candidato do
PSD, . Ronaldo Caiado, no debate dos
candidatos a presidente da República na
TV Bandeirantes, a prefeita de São Pau-
lo, Luiza Erundina, exonerou ontem de
seus cargos o secretário de Negócios Ju-
ridicos do Município, o vice-prefeito
Luís Eduanlo Greenhalgh, e seu chefe de
gabinete, Luís Eduardo de Almeida Cur-
ti, por envolvimento na confusa história
dé corrupção já batizada de caso Lube-
cà.
| Greenhalgh, que admitiu há três dias

tir recebido uma proposta de dinheiro
p|ra a campanha do candidato do PT a
plesidente, Luís Inácio Lula da Silva,
continuará como vice-prefeito, por se

Ítar 

de cargo conquistado em eleição."Vou me afastar de todas as ativida-
i da prefeitura", disse Greenhalgh,-voso. Acrescentando que não queria

dlr entrevistes, o vice-prefeito deixou a
sede nacional do PT, no bairro de Vila
Mariana, no final da tarde, após reunir-
se com o presidente do partido, deputado
federal Luiz Gushiken, e com o secretá-
rio-geral nadonal da agremiação, depu-
tado estadual José Dirceu. "Vou viajar e
esfriar a cabeça", finalizou Greenhalgh.
Sua exoneração pela prefeita Erundina
ocorreu após uma reunião entre ambos,
pela manhã, na qual concluíram, de co-
mum acordo, pela exoneração.

Numa curta, porém dura nota de es-
claredmento divulgada no inído da tar-
dê, a prefeita Luiza Erundina informou
tér aceitado o pedido de exoneração de
Greenhalgh "com base na avaliação dos
depoimentos colhidos até o momento pe-
lá Comissão de Averiguação que apüra a
denúncia". Ainda conforme a nota, a
decisão "se prende ao entendimento de
que houve quebra da relação de confian-
çà que se tem por indispensável ao exer-
cício das funções de assessoria direta á
chefia do Executivo".

Confiança—No entendimento da
administração municipal, Greenhalgh
não correspondeu a essa confiança ao
não revelar imediatamente a proposta
ilègal recebida em meados de outubro. O
vice-prefeito só agora contou ter recebi-
do tal proposta e negodado com os au-
tòres da oferta a troca do dinheiro por
uma creche para o munidpio, segundo
ele mesmo narrou à comissão de averi-
guagão.

Na última segunda-feira, o vice-pre-
feito contou à comissão de averiguação
cjiie seu chefe de gabinete, Almeida Cur-
ti, fora procurado pelo advogado José
Firmo Ferraz Filho, representante da
Lubeca Empreendimentos Imobiliários,
que oferecia dinheiro para a campanha
do PT num gesto de reconhedmento à
eficiência das negociações entre a prefei-
türa e a empresa para aprovação de um
projeto imobiliário com 35 prédios resi-
dènciais e 12 de escritórios na valorizada
Zona Sul da cidade.: Greenhalgh disse ter recusado pron-
temente a oferte e se prontificado a rece-
ber representantes da empresa par obter
a doação de uma creche ou outro equi-
pamento á prefeitura. Essa reunião ocor-

Sâo Paulo —27/10/1
Estavam reunidos no seu histórico

auditório, uma espécie de templo dos
metalúrgicos. Ali, dez, onze anos antes,
sob a liderança do jovem Lula, eles
decidiram reinventar ágreve no Brasil.
Mais do que as fábricas, eles paralisa-
ram o pais—de estupefação. Andando
politicamente sobre um lio de navalha,
ampliando os horizontes do possível,
os metalúrgicos do ABC tornaram mç-
nos lenta e gradual, e mais segura, a '
abertura.

No andar de cima, no bar superlo-
tado, Aloisio Mercadante, o principal
economista da equipe de Lula, tomava
uísque quase quente num copo de piás-
tico, quando passou um peão e disse:"Vê se endireita a economia do pais".
Mercadante, que se transformou numa
estrela da campanha menos por sua
competência técnica e mais por ser o
único economista a se fazer entender "

pela peãozada, responde tranqüilo
quando se provoca: "Periga ganhar?"

— Essé fantasma não me assusta: '
Vamos provar que temos competência "
para governar esse país.

Pela manhã, na sua casa em São
Bernardo, Lula dizia ao JORNAL DO,
BRASIL: "Depois de 489 anos, esse
país vai ter um presidente operário —
com cara de operário, cheiro de operá-
rio, fala de operário e competência de -
operário."

Os próximos dias vão dizer se a .
demora de solução da crise na primeira
grande experiência administrativa do -
PT, a Prefeitura de São Paulo, vai in-
fluir na candidatura e no sonho inédito
de Lula. De qualquer maneira, num
país em que o erro está sempre do
outro lado, nunca do nosso, o desfecho
de ontem, por não se poder prever suas
conseqüências na campanha, foi, ainda
que tardia, uma prova de coragem do
partido. Ponto para o PT.

Zuenir Ventura

Anápolis. GO — Gilberto Alves
Lubeca é ligada

à Bunge y Born

A Lubeca S/A Empreendimentos
e Administração é uma das mais im-
portantes empresas do grupo Moinho
Santista, associado à multinacional
Bunge y Born, maior grupo empresa-
rial da Argentina, que forneceu o pia-
rio de reestruturação econômica e in-
dicou o ministro da Economia do
presidente Carlos Menem.

Com um faturamento de US$ 13
milhões em 1988, a Lubeca foi funda-
da no inicio da década de 70 para
construir o Centro Empresarial de
São Paulo. Este imponente conjunto
de seis edifícios de vidro abriga, hoje,
a administração central de 28 compa-
nhias, entre elas o próprio Moinho
Santista.

O grupo Moinho Santista tem
cerca de 20 mil funcionários e atua
nas áreas têxtil, alimentícia e infor-
mática, entre outras. A Lubeca tem
cerca de 300 funcionários, segundo
informações da revista Balanço
Anual. Depois do empreendimento
do Centro Empresarial, a Lubeca
passou a se dedicar à área de imóveis
residenciais, já tendo alcançado a
marca de 600 mil metros quadradosde construções em São Paulo.

O Projeto Urbanístico Panambycentro do polêmico caso Lubecavai acrescentar mais 600 mil me-
tros quadrados ao total de área cons-
truida pela empresa. Em uma área
verde de 500 mil metros quadradosestá prevista a construção de 345,9
mil metros quadrados para uso resi-
dencial; 192,8 mil metros quadrados
para o setor de escritórios e comércio
de apoio; e 70 mil metros quadrados
para a edificação de um hotel.

Este bairro residencial demandará
um investimento de USS 600 milhões
e estará pronto em seis a oito anos.
Apesar de enfrentar a oposição de
ecologistas, esse projeto foi recente-
mente aprovado pela Prefeitura de
São Paulo — que conseguiu elevar de
30% para 55% o total de área verde a
ser preservada pela construtora —,
tornando-se o pivô das acusações de
desvio de verbas para a campanha
eleitoral do candidato à Presidência
da República pelo PT, Luis Inácio
Lula da Silva.

Terra de Caiado

recebe mal Lula
ANÁPOLIS, GO — A bem com-

portada Anápolis, segunda maior cida-
de de Goiás e berço dos bem-sucedidos
pastores que a transformaram ria capi-
tal evangélica do pais — são cerca de
50% da população local, de 250 mil
habitantes —, viveu ontem um dia agi-
tado: no seu acanhado aeroporto civil
dois candidatos à Presidência da Repú-
blica — Luís Inácio Lula da Silva, do
PT, e Paulo Maluf, do PDS — quase se
cruzam, deixando em alvoroço seus res-
pectivos eleitores. 

Tudo isso e mais um ingrediente ex-
plosivo: o candidato do PSD, Ronaldo
Caiado, declarado desafeto de . Lula, é
filho da cidade, que amanheceu o dia
completamente pichada com o slogan"Lulubeka CorruPTo", com o "Lulu"
e o "PT" pintados em vermelho. Na
Praça Bom Jesus, no centro comercial
de Anápolis, onde Lula falou para me-
nos de 1.000 das 15 mil pessoas que os
coordenadores locais do PT esperavam,
cabos eleitorais de Caiado chegaram a
aparecer uniformizados, distribuindo
material de campanha.

O pessoal do Caiado, porém, não
esperou para medir forças com o PT
durante o comício. Como o PT cum-
priu a determinação do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), comunicando sua
programação 24 horas antes, foi mon-
tado o esquema de policiamento osten-
sivo com 200 homens — policiais civis,
militares e federais — e os adeptos do
ex-presidente da UDR acabaram dei-
xando a praça antes da chegada do
candidato do PT.

No final da tarde, no Centro de
Belo Horizonte, cerca de 1.000 pessoasacompanharam Lula na caminhada da
vitória. Muitas bandeiras, crianças com
camisas do PT, uma banda e um rapaz
fantasiado de capeialismo (um diabo
com um tridente em uma das mãos e uma
pasta do FMI na outra) animaram a
manifestação.

A concentração roí realizada em fren-
te à Brfcolándia, onde os adeptos do PT
ensaiaram uma vaia ao carro de som que
passava anunciando o comício de Brizo-
Ia. A caminhada da vitória foi parte da
programação de encerramento da cam-
panha de Lula no primeiro turno, queculminará com um comício na Praça da
Rodoviária, na capital mineira, no dia

Na cidade de Caiado, Lula falou para 1.000 pessoas

Dois casos, uma preocupação
O candidato do PT à Presidênia da depois que Greenhalgh passou a terça-

República, Luís Inácio Lula da Silva, feira reunido com a Executiva, da qual,andou intrigado nos últimos dias com aliás, é um dos membros. A nota da
a falta de providência concretas na Pre- prefeita Luiza Erundina sobre a exonera-
feitura de São, Paulo contra a omissão ção, explicita quanto à "quebra na rela-
registrada no caso do desabamento da ção de confiança", não deixa dúvida so-
favela Nova República. De uma semana bre qual posição ela própria defendia
yuia ct?7"£JT7crnn^wTiacw uo ucoiiiui otia- j/aia
mento transferiu-se para dentro da cam- Também o comportamento do secre-
panha presidencial do PT com a denún- tário José Dirceu e do presidente do
cia de corrupção na Prefeitura e partido, deputado Luís Gushiken, que
comportamento do vice-prefeito Luis não quiseram bancar na terça-feira uma
Eduardo Greenhalgh — que só revelou entrevista coletiva sobre o problema, dá
que sabia depois de ter negociado com evidências da intranqüilidade de ambos
quem acusa da tentativa de corrupção quanto à maneira como o PT tratava o—, o partido foi sacudido pela mesma assunto até então. Essa entrevista coleti-
inquietação. va teve que ser concedida pelo coorde-

Numa reunião realizada segunda-fei- naor da campanha de Lula, Wladimir
ra, dia do depoimento de Greenhalgh Pomar, que expôs seu próprio ponto de
comissão de averiguação presidida pelo vista favorável a deixar tudo como esta-
secretário de governo, José Eduardo va..
Martins Cardozo, a possibilidade de Na Prefeitura, enquanto se desenro-
afastamento do vice-prefeito entrou na lavam as investigações, dois secretários
pauta da Executiva Nacional, enquanto empurravam a decisão do afastamento
se apurava a denúncia. A versão pública para o próprio vice-prefeito. "Essa é uma
dessa reunião, transmitida ontem pelo decisão de foro íntimo", dizia o secretá-
secretário-geral do PT, José Dirceu, dá rio de Negócios Jurídicos, Hélio Bicudo,
conta de que se concluiu que seria preci- em eco com o secretário de Governo,
pitada uma atitude dessas. A versão in- José Eduardo Martins Cardozo. Confor-
terna, que circula restritamente entre os me José Dirceu, Greenhalgh ofereceu sua
nomes mais importantes do partido, cabeça à Executiva no mesmo dia de seu
diferente. Temeu-se que o afastamento depoimento. Na sala da prefeita Luiza
parecesse uma confissão antecipada que Erundina, levou apenas meio dia paracomplicaria ainda mais a vida do PT. que essa oferta fosse aceita, já que o

No final das discussões, venceram as vice-prefeito combinou com ela ontem de
vozes internas favoráveis à exoneração, manhã os termos de sua saída. (M.E.G.)
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Tao boa quevirou duas.
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tuna reumao entre ambos, pela manha, chamadoTangari-Panamby, em agosto. —: ——— _, _' " ¦ \ .-¦¦¦: i - .  
' 

na qual concluiram, de comum acordo,
pela exonera$3o. Evidtadat - 0 dono da Tertec, 3~^T^ ' 

rw' - _ 

SS^^a^iSin: (j A"R(2 Arr CllthlTfl Hf) PT

SSSSSi v

uSS^^^aSS ^SSSmS P dfa^sddJdc LufzaEduaSo SS&S^HSl

decisao "se prende ao entendimento j!!'^!!^fl"yl.^j^'&^a|inca^e^S|* "N*i» tem o merito derevelar que prevaleceu nm^o^is^dees^u^fa^JaAnckndo

chefia do Executivo lhessem material para determinar a idade zer: "S6 saiu porqufa imprensa nos lento e gradual, e mais segura, a
Confianga—No entendimento de dessas obras. Domingo a policia conse- pressionou". Que assim tenha sido: abertura.

E™dina'fP^enhalg!? n5° 
TTtiU guiu 

entrar e 0 resultado dessa analise pressao e, como sc sabe, arma da de- No andarde cima, no bar superlo-'^

menteapropostarecebidaemmeadosde <&£, Bhfmtn -tnmbtm rfrirnn-•-'- Mesmo aqueles que, no comite da economistada equips de Lula, tomava
outubro. 0 vice-prefeito so agora contou ^ H|-|viHa<! nQ ar que ng0 campanha deLula, achavam que algu- uisque quase quente num copo deplasr 

'"

comos autores da°^ferta^"fr^S^do ^m funcionarios, trab'alha com subem- ™a™SamqueTdediTretordada iiBHiHpi3Ml^fl^3*SifllHHBHEi §|SSKjm^
dinheiro por uma creche para 0 munici- Pre !fs cujo nome nao quis revelar fosse prejudicar a candidatura. E pode Lula na festa de aniversdrio: cheiro de operdrio Mercadante, que se transformou numa v.
pio. preencheu urn cheque de NCz$ 837 rail —mas e o risco de ser inconveniente estrela da campanha menos por sua

Wa .... . ,. „ (em cima dos NCz$ 900 mil recebidos) que aumento 0 merito da soluQao, so- fdes faniticas; como diria Sarney, ele disse: "Ta certo". Gripado, febril, "um competencia tecnica e mais por ser om muma segunaa-ieira, 0 vice-pre- entregue a uma corretora de valores que bretudo nessa fase final em que as cam- "So tem physique de role enem,prova- haeacn" mh um ml deauaie 40° At unico economisto a se fazer entender
cont,°" a. Jssa° deAfveTr tambem na0 identificou. panAas s6 querem cultivar convenien- velmente, cumprira bem a liturgia do dufshoraSda torde Lidasutiua esca- pe,a PeSozada> responde tranquilo

que seu chefede gabmete Almeida Cur- . 
cias.Esse6oPTdxkrcnte,dequetonto cargo que disputo. O estilo do Candida- SSS quando seprovoca: "Periga ganhar?" 

''

^.&&&$ZZL*Z °2SttM£SE5S -rST3?5«-«- v^Jm^if-7^"-
Lubeca Empreendimentos Imobiliarios, revelou k noite que recebeu do Banco sindicalista do ABC, fonte inspiradora l'co costumadar a essa palavra no dmioda fdbSca P^ra govemar eJLpl?s. 

$ "1^ffl

que oferecia dinheiro para a campanha Central as primeiras informa5?6es sobre do PT exhte 11m axioms aue Hir "H Brasil: messiawco, ilumiqado, caudi- estava ao rno ae aeniro aa tabrica f" * v •
do PT num gesto de reconhecimento ¦%***#» ft 

ch<5«de dirigente sindical s6 e bomse fizer um «&&*>, JSLS J^ISi queS esll Bernari^Lula dizia ao JO W4AL DOeficienda das negocia?oes entre a prefei- tec com^rdo e TkMca de"servico^ /wm acordo salarial^Isso quer dizer dirigem a ele com a franqueza deum habituado a ouvir alguim se dirigir BRASIL; "Depois de 489 anos, esse
tura e a empresa para aprova?ao de urn Osmar Cissio n^«*» o Banco Cm! Ve J1 delegafdes mcondicionais. companheiro. ' m candidate a Presidencia da Repil- pals vai ter um presidente operario —
projeto imobiliSrio com 35 predios resi- trd Informoo aue a dieniie fill entre- Scmprefiscalindb.vUderjrte a qud- 'Wrelacao do ex-presidente do Sin- blica. Mas era so a rude e justa recla- com cara de operario, cheiro de operi-
denciais e 12 de escritorios na valorizada gue a um banro corneal auereois- qmr 

momenta doxardc st-lo. Basta dicatodosl^ekvtgicosdeSSoBer- magao de quem tlnhahorario para vol- rio, fala de operario e competencia de
ZonaSuldacidade. sVu^V dinheU~? um* TeSS , natdoeDiademacMseusllderados6 taraoJrabalhoe que,por isso, nao operino."

r , - , institukgo e essa nor sua vez entre- Nao e Lula quem vai governar a mesma que exercita ha mais de 10 podia Hear esperando. 0,s proximos dias vao dizer se aGreenhalgh disse ter recusado pron- nuantia 9 Tn«£ 1 n(« AmnKa costuma dizer 0 prtyno nos comicios. anos como lider sindical. Ele vale pelo No dia em que Luis Inacio Lula da demora de solugao da crise na primeiratamente a oferta e se prontificado a rece- f. ^ .. ¦ . "SSomilboesdeLulas . Vai msso mui- quefaz—e enquanto fizer bem. Silva fez 44 anos, a peaozada, como ele grande experiencia administrativa dober representantes da empresa para obter r!uini«r!v. Pfocuraao pela to de retonca de campanha, mas tam- Na ultima segunda-feira, em frente gostade dizer, reuniu-sei noite nasede PT, a Prefeitura de Sao Paulo, vai in-
a doasao de uma creche ou outro equl- J™"® • 

1J 
"? 

{jr ^"dnme de quem habituou-se a fabrica de Elevadores Otis, em Santo do sindicato em Sao Bernardo. Foi fluirna candidatura e no sonho inedito
pamento a Prefeitura. Essa reuniao ocor- E-ft n'P ? « 1 « a ser porta-voz da categoria, e que, Andre,—0 A doABC—ocandidato uma festa com ties mil pessoas/muitos de Lula. De qualquer maneira, num
reu dois dias depois do debate na TV Cnrt . 0 ®"^ntl™"naP"c5j®°" portanto, nao pode errar. da Frente Brasil Popular era cercado discursos e aquela fraternidade de uma pals em que o erro esta sempre do
Bandeirantes, em 6 de outubro, e 0 con- rretora ®e8men'°> Aranha Moura £ssa cultura do ABC ajuda a expli- porjornalistaspara uma entrevista. De classe gue, enquanto espera ir para outro lado, nunca do nosso, 0 desfecho
tato do advogado Firmo Ferraz com Procuro" u"" agencia bancaria e fez car 0 perfll politico de Lula e de sua repente, salda do outro lado do gradil paraiso, nao tem medo nem pudor de de ontem, por nao sepoder prever suas
fnrti Hera-<a» na «>mflna anterior uma or,»eni de pagamento enderefada campanha. Ao contrario de Collor, ele de ferro, uma voz energica gritou; 'Ei, ser feliz: bebe, canto; se abrafa e festeja conseqiiencias na campanha, foi, ainda

* ""fr® banco. Dai para diante, 0 che- nao atrai adesdes histericas; diferente- cara, sobe logo no caminhao. A im- da maneira que um olhar burgues cha- que tardia, uma prova de coragem do
Trama — Este foi apenas 0 episo- que passou ainda por mais duas insti- mente de Brizola, nao provoca devo- prensa ficapra depois". Ocara olhou mariade brega. partido. Ponto para 0 PT.

dio mais recente de uma intrincada tra- tuifdes financeiras, segundo a policia.
at AnApolls, GO — Gllberto Alves

Advogado nega contribuigao Lubeca e ligada Lula ataca PDT

^ 
Em quatro horas de depoimento, confirmar as declara?oes do advogado a Builge y Bom jflUHjAte citaildo MuSSolilli

gou ontem & Comissao Especial de In- Como Firmo, Simoes negou que 0 ad- A Lubeca S/A Empreendimentos tre Lula e Leonel Brizola? Ante a per-quento da Camara Municipal da capi- vogado contratado pela Lubeca tenha e Administrate) e uma das mais im- j gunta de Richard Foster, um dos 18
que tenha feito qualquer oferta de feito qualquer oferta financeira ao vi- portantes empresas do grupo Moinho correspondentes estrangeiros que entre-contnbuiQao para 0 PT em nome da ce-prefeito de Sao Paulo. "Se houve Santista, associado a multinacional jaj vistaram 0 candidato do PT duranteLubeca ou em nome de qualquer pes- algum tipo de oferta, 0 que eu nao Bunge y Born, maior grupo empresa- -li' uma hora, na manha de ontem, Luissoa. Isso jamais aconteceu , repetiu, acredito que tenha ocorrido, foi sem nal da Argentina, que forneceu 0 pla- »fillRr ' < Hylaii ill I 1 II Inacio Lula da Silva bateu duro em seuveemente, meia dezena de vezes ao autoriza?ao e conhecimento da Lube- no de reestnituragao economica e in- p? .. Wk adversario: "0 Brizola tenta repetir que

iSelfou a 
Sprestar 

^rritado' e^enliinou em kerecer^aSao^^PT^N3 
pe"Sfm-°S pSmteSw l&S0n0m,a ^ 

Getulio Vargas e^uma coisa a ser segui-

Secretaria de^NegSTo^S^ fubeca"' 
COmpletOU °Jresidente da • B^a SrM

beca sobre a obra na chacara Tangarai' victo ao afinnar que tod<» os 
's«rvi- a 

administragao central de 288compa- Entre as "muitas diferengas", Lula
porque ia tinha feito contatos anterio- ?os co"tratad°s pela empreiteira Ter- nhiaSj entre e|as 0 pr6prio Moinho ¦/Va cidade de Caiado, Lulafalou para 1.000 pessoas ressaltou ainda que Brizola nao permi-
res naquela pasta e ali encontraria cole- tec no Parque Panamby foram realiza- Santista. -p. 'M tira a ocupaQao de terras improdutivas

.gas advogados. Ele recordou que foi 0 g^upo Moinho Santista tem DOIS CaSOS, Uma DreOCUDagaO sem-terra caso seja eleito, insta-
colega de faculdade de vice-prefeito 1NCzl yu" ni'1'.^imoes' contiante, enu- . . . . \ r lando os trabalhadores na beira das
Luis Eduardo Greenhalgh e do chefe de jnerou os trabalhos concluidos: um bor- areas textil alimenticia c infnr. candidato do PT a Presidenia da depois que Greenhalgh passou a ter?a- estradas, "onde nao da para plantar
gabinete da secretaria, Luis Edurdo de boletario; impermeabiliza<;ao da laje; matica entre outras A Lubeca tem Republica, Luis Inacio Lula da Silva, feira reunido com a Executiva, da qual, nada". Lula, que se considera um can-
Almeida Curti. prepara?ao de piso; e manuten?ao das je 300 funci0'n4ri0S segundo andou intrigado nos "ltimos dias com alias, e um dos membros. A nota da didato "motivado pela organiza?ao po-

Segundo 0 advogado, ele foi contra- ™as J? co^truidas. Quanto a denuncia informa9oes da revista' Balanco a .falta de Pr?vid6ncia concretas na Pre- prefeita Luiza Erundina sobre a exonera- pular", afirmou que Brizola nao teria
tado pela Lubeca para preparar uma J®''a a , a Pe'° administra- Anual. Depois do empreendimento ^e''ura de ^ao ^au'° contra a omissao Qao, explicita quantoji "quebra na rela- esta representatividade: "Para ele,
eventual a^ao por perdas contra a pre- Paulo Cesar Argento, dando conta do Centro Empresarial, a Lubeca registrada no caso do desabamento da ?ao de confian?a", nao deixa duvida so- quanto menos forem organizados os
feitura, caso 0 projeto nao fosse apro- que a prefeitura teria recebido propina passou a se dedicar a area de imoveis favela Nova Republica. De uma semana bre qual posiijao ela propria defendia trabalhadores, melhor".
vado, e por isso esteve com Curti em da Lubeca, Simoes enfatizou que 0 fun- residenciais, ja tendo alcanfado Para ca> cluand° 0 risco de desmorona- para este caso. Apesar das diferencas 0 candidato
algumas ocasioes, a procura de infor- cionario sera demitido e comentou: marca de 600 mil metres quadrados ment° transferiu-se para dentro da cam- Tambem 0 comportamento do secre- nptista fez auestao de fris'ar aue "tudo
ma9oes. Pelo trabalho para a Lubeca, "Na0 entendemos a atitude do rapaz". de construgoes em Sao Paulo. Pfinha presidencial do PT com a denun- tario Jose Dirceu e do presidente do £ a secUndario" e aue caso Brizola
para 0 qual teria sido contratado ver- (M.E.G.) q projeto ijrbanistico Panamhv °'a de corruP?a° na Prefeitura.e partido, deputado Luis Gushiken, que „ seeundo turno contra um
balmente e nao teve a redagao de uma ggo Paulo — Ariovaido Santos _ centro d0 polemico caso Lubeca comportamento do vice-prefeito Luis nao quiseram bancar na terga-feira uma candidato conservador a uniao entre
unica linha de parecer ou petigao, ¦¦¦¦¦i - Tai acres^nlarmai^ 600 mil me- Eduardo Greenhalgh - que so reyelou entrevista coletiva sobre 0 problema, da
advogado recebeu NCz$ 270 mil e mos- tros quadrados ao total de area cons- que sa ^01S, 

, 
lf.r ne8ociado com evidencias da intranquilidade de ambos t di jd t ?- Em diferentes

trou os recibos a CEI. truida pela empresa. Em uma Srea « acutsa da .tentat'va de 
f 

rruWao 1uant° a maneira como 0 PT tratava J^SS?gun«3-
Firmo Ferraz atribuiu a acusagao de verde cfc 500 mil metres quadrados ' 0 Par.tldo ^0I sacudldo PeIa mesma assunto ate entao. Essa entrevista coleti- da .s ;orna]jstas \0 afirmar que os

Greenhalgh, que diz ter sido ele 0 por- esta prevista a construgao de 345,9 mquieta?ao. va teve que ser concedida pelo coorde- naeamentos deverao ser suspensos Lu-
tador da proposta de dinheiro para T'1 quadrados Para ^0 resi- Numa reumao real.zada segunda-fei- naor da campanha de Lula, Wladim.r
PT feita a Curti, a um mal entendido. > denc,al: 192'» m)1 metros quadrados «», dia do depoimento de Greenhalgh Pomar, que expos seu propno ponto de SjKSuni ^ d?7m de^omorar"Ofereci apenas coopera?ao para a pre- . M f(H para 0 setor de escntonos e comercio comissao de avengua?ao presid.da pelo vista favoravel a deixar tudo como esta- ^a bn2a at6 me mo nara ser ouZn efeitura na forma de doacao de uma de apoio; e 70 mil metros quadrados secretano de governo, Jose Eduardo va.. uma Dnga ate mesmo para ser ouvido e
creche" sustentou O advogado consi- Para a edifica?ao de um hotel. Martins Cardozo, a possibilidade de Na Prefeitura, enquanto se desenro- respeitado .

derou natural esse oferecimento mes- Este bairro residencial demandara afaf "lento do v,ce-prefeito entrou na lavam as investigates dois secretarios Lula esteve ontem em Anapolis
mo depois que a ata conclusiva sobre um investimento de USS 600 milhoes Pauta da Executiva Nacional, enquanto empurravam a decisao do afastamento (GO), ber?o do lider da UDR e candi-
proieto Tangara ia estava pronta por- e estara pronto em seis a oito anos. se apurava a denuncia. A versao publica para 0 propno vice-prefeito. "Essa e uma dato do PSD Ronaldo Caiado, e en-
nue ficou "imDressionado com a trans- PI Apesar de enfrentar a oposicao de dessa reumao- ^smitida ontem pelo decisao de foro intimo", dizia 0 secreta- controu a cidade pichada com 0 slogan
oSrenda e SSodf mSSiffina P MBM ecologistas, esse projeto foi rSente- secretario-geral do PT, Jose Dirceu, da rio de Negodos Juridicos, Helio Bicudo, "Lulubeca corruPTo". A noite, Lula
neeociacao" Do Donto de vista da Lu- mente aprovado pela Prefeitura de conta de que se concluiu que seria preci- em eco com o secretario de Governo, disse em Goiania, onde fez comicio pa-
hprn sptmnHn r> mip a Hnaran H-. A Sao Paulo — que conseguiu elevar de pitada uma atitude dessas. A versao in- Jose Eduardo Martins Cardozo. Confor- ra 10 mil pessoas, que poe sua mao no
rreehe serii nositiva narn i imiupm HHH| 30% para 55% o total de area verde terna, que circula restritamente entre os me Jose Dirceu, Greenhalgh ofereceu sua fogo pela integridade moral do vice-
j, P.. ser P«servada pela construtora —, nomes mais importantes do partido, cabega a Executiva no mesmo dia de seu prefeito de Sao Paulo, Luis Eduardo
intpr«Fp<Tna'miela rpnian IMfE \ tornando-se o pivo das acusagoes de diferente. Temeu-se que o afastamento depoimento. Na sala da prefeita Luiza Greenhalgh. Nao acredita que estejamieresses naquua agiao. SK — desvio de verbas para a campanha parecesse uma confissao antecipada que Erundina, levou apenas meio dia para envolvido em negocios escusos. Por is-U presidente da Lubeca, Jose Mana eleitoral do candidato a Presidencia complicaria ainda mais a vida do PT. que essa oferta fosse aceita, ja que so, acha que Greenhalgh voltara aoSimoes, convocou uma coletwa no fi- mm.fXmtL. Ml da Republica pelo PT, Luis Inacio No final das discussoes, venceram as vice-prefeito combinou com ela ontem de cargo de secretario da prefeita Luizanal da tarde para, durante uma hora, Firmo Ferraz: mal-entendido Lula da Silva. vozes internas favoraveis a exoneragao. manha os termos de sua saida. (M.E.G.) Erundina depois de tudo esclarecido

Erundina demite 
para 

evitar dano à campanha de Lula

Marcos Emílio Gomes

SÂO PAULO — Duas semanas de-
pois da denúncia de suborno na Prefeitu-
ra de São Paulo, feita pelo candidato do
PSD, Ronaldo Caiado, no debate dos
candidatos a presidente da República na
TV Bandeirantes, a prefeita de São Pau-
lo, Luiza Erundina, exonerou ontem o
secretário de Negódos Jurídicos do Mu-
nicipio, o vice-prefeito Luis Eduardo
Greenhalgh, e o chefe de gabinete dele,
Luis Eduardo de Almeida Curti, por en-
volvimento na confusa história de cor-
rupção já batizada de caso Lubeca.

Greenhalgh, que admitiu há três dias
ter recebido uma proposta de dinheiro
pára a campanha do candidato do PT a
presidente, Luís Inácio Lula da Silva,
continuará como vice-prefeito, por se
tratar de cargo conquistado em eleição.

"Vou me afastar de todas as ativida-
dés da prefeitura", disse Greenhalgh,
nervoso. Acrescentando que não queria
dar entrevistas, o vice-prefeito deixou a
sede nadonal do PT, no bairro de Vila
Mariana, no final da tarde, após reunir-
se com o presidente do partido, deputado
federal Luiz Gushiken, e com o secretá-
rio-geral nadonal da agremiação, depu-
tado estadual José Dirceu. Sua exonera-
ção peja prefeita Erundina ocorreu após
Uma reunião entre ambos, pela manhã,
na qual concluíram, de comum acordo,
pela exoneração.

Numa curta, porém dura nota de es-
clarecimento divulgada no inido da tar-
de, a prefeita Luiza Erundina informou
ter aceitado o pedido de exoneração de
Greenhalgh "com base na avaliação dos
depoimentos colhidos até o momento pe-
la Comissão de Averiguação que apura a
denúncia". Ainda conforme a nota, a
dedsãò "se prende ao entendimento de
que houve quebra da relação de confían-
ça que se tem por indispensável ao exer-
deio das funções de assessoria direta à
chefia do Executivo".

Confiança—No entendimento de
Erundina, Greenhalgh não correspondeu
a essa confiança ao não revelar imediata-
mente a proposta recebida em meados de
outubro. O vice-prefeito só agora contou
ter recebido tal proposta e negociado
com os autores da oferta a troca do
dinheiro por uma creche para o municí-
pio.

Na última segunda-feira, o vice-pre-
feito contou à comissão de averiguação
que seu chefe de gabinete, Almeida Cur-
ti, fora procurado pelo advogado José
Firmo Ferraz Filho, representante da
Lubeca Empreendimentos Imobiliários,
que ofereda dinheiro para a campanha
do PT num gesto de reconhecimento à
efidênda das negociações entre a prefei-
tura e a empresa para aprovação de um
projeto imobiliário com 35 prédios resi-
denciais e 12 de escritórios na valorizada
Zona Sul da cidade.

Greenhalgh disse ter recusado pron-tamente a oferta e se prontificado a rece-
ber representantes da empresa para obter
a doação de uma creche ou outro equi-
pamento à Prefeitura. Essa reunião ocor-
reu dois dias depois do debate na TV
Bandeirantes, em 6 de outubro, e o çon-
tato do advogado Firmo Ferraz com
Curti dera-se na semana anterior.

Trama — Este foi apenas o episó-
dio mais recente de uma intrincada tra-

ma que a comissão de averiguação, as
polícias Civil e Federal, a promotoria do
Estado e a Procuradoria Regional Elei-
toral vêm tentando entender desde queRonaldo Caiado levou o funcionário da
Lubeca Paulo Celso Albanese Argento à
sede da Policia Federal para denunciar
corrupção na Prefeitura de São Paulo em
pleno domingo, dia 22 último, às 22h.
Argento, que não apareceu mais no seu
emprego na tesouraria da Lubeca, sem
contar sua história em outro lugar àléin
da Polícia Federal, denunciou ter ouvido
comentários na empresa de que dois che-
ques cujos números èle anotou tinham
sido emitidos pela construtora para pa-
gamento de serviços que não existiram.
Seria, conforme ele relatou, uma maneira
de desviar dinheiro para a campanha de
Lula.

A Lubeca provou logo no inicio da
semana passada que um desses cheques,
destinado, em princípio, à empresa de
táxi aéreo Bel Air, jamais saiu de sua
tesouraria, pois o serviço contratado
acabou não sendo usado, de cordo com o
gerente-geral da construtora, José Maria
Simões. Já ó outro cheque percorreu um
caminho tão sinuoso quanto o fio con-
dutor dessa novela. A Lubeca diz que o
cheque, de NCzS 900 mil, foi dado à
empresa Tertec, Comércio è Técnica de
Serviços em pagamento a obras civis
concluídas naquele projeto imobiliário,
chamado Tangará-Panamby, em agosto.

Evidência* — O dono da Tertec,
Osmar Cássio Rossato, que após um sú-
bito desaparedmento apresentou-se an-
teontem para depor á comissão de averi-
guação, sustenta a mesma coisa, mas há
evidências no terreno da Lubeca, consta-
tadas entre outros pessoas pelo promo-
tor público Dráusio Lúcio Barrreto, de
que esses trabalhos foram feitos neste
último final de semana, às pressas. Sába-
do passado,- oito seguranças da Lubeca
chegaram a colocar tratores diante da
entrada do terreno para impedir que téc-
nicos do Instituto de Criminalística co-
lhessem material para determinar a idade
dessas obras. Domingo a polícia conse-
guiu entrar e o resultado dessa análise é
aguardado para os próximos dias.

Osmar Rossato também deixou mda
dúzia de dúvidas no ar, dizendo que não
tem funcionários, trabalha com subem-
preiteiras cujo nome não quis revelar e
preencheu um cheque de NCz$ 837 mil
(em cima dos NCz$ 900 mil recebidos)
entregue a uma corretora de valores que
também não identificou.

| | O delegado do 4° Distrito Policial
de São Paulo, Macllon Bernandes,

revelou à noite que recebeu do Banco
Central as primeiras infonnaççSes sobre
o caminho percorrido pelo cheque de
NCz$ 837 mil emitido pelo dono da Ter-
tec Comércio e Técnica de Serviços,
Osmar Cássio Rossato. O Banco Cen-
trai informou que o cheque foi entre-
gue a um banco comercial, que repas-
sou o dinheiro a uma segunda
instituição, e essa por sua vez entre-
gou a quantia a José Luís Aranha
Moura, que está sendo procurado pela
policia. Tudo isso ocorreu no dia 22
passado. No dia 24, após resgatar NCzS
720 mil do total que tinha aplicado na
Corretora Segmento, Aranha Moura
procurou uma agência bancária e fez
uma ordem de pagamento endereçada
a outro banco. Daí para diante, o che-
que passou ainda por mais duas instí-
tuições financeiras, segundo a polícia.

Luís Eduardo
IGreenhalgh

luta 
popular

rotagonisfa da maior erise da ad-
I ministração petista em São Paulo,

Io vice-prefeitò Luís Eduardo Gree-
Inhalgh, 41 anos, dois filhos, tem um
leurríeulo de dedicação às causas popula-
Ires e de confronto com o falecido regime,
¦militar aliado a um acentuado gosto pela
Ipolêmica, com algumas doses de exage-
Iro, e pela vaidade. "Sou o melhor vice-
¦prefeito que. o PT poderia ter encontra?
Ido. Sou de classe média, ligado à Igreja.
lE uni o partido ", disse ele em entrevista
lao JORNAL DO BRASIL.

I Desde o período do curso de Direito
Ino Largo São Francisco, a mais tradicio-
Inal escola do ramo no país, Greenhalgh
Imilitòu na defesa dos direitos humanos e

idos deserdados políticos e sociais. Era

ainda um estagiário quando começou a
colaborar com a defesa de militantes de
esquerda encarcerados por motivos ideo-
lógicos. , . .

Nessa carreira que semanas atrás ele
lembrava tê-lo credenciado como melhor
postulante do PT à sucessão de Luiza
Erundina; o vice-prefeito integrou:sé ao
Comitê Brasileiro da Anistia Internado-
nal, fòi membro da Comissão de Justiça
e Paz da Arquidiocese de São Paulo,
participou dà criaçãó do Cèntro Santo
Dias de Direitos Humanos e, entre ou-
tras causas ilustres, defendeu Luís Inácio
Lula da Silva quando este foi indiciado
na Lei de Segurança Nacinal por sua
liderança nas greves do final dos anos 70
e início desta década. Coordenador do
fundo dè greve do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Bernardo e Diadema em
1978,1979 é 1980, amigo pessoal dé Lu-
la, Greenhalg começou sua militância
política em grupos de esquerda ligados à
Igreja católica. Segundo comentários na
administração municipal, no momento
ele já alimentava pretensões de ser candi-
dato à sucessão da prefeita Luiza Erun-
dina. A exoneração, poré, soterrou esta
intenção.

Dé baixa estatura; bigode farto de-
bruçado . sobre qs lábiòs e voz irregular

como a de um adolescente, Greenhalgh
tem uma persolidade forte e curiosa. Do-
no de imensa credibilidade no partido,,,
nas correntes co-irmãs da esquerda e àté
entre adversários, ele já deixou pelo me-
nos meia dúzia de jornalistas em maus
lençóis contanto histórias cuja compro-
vação jamais foi possível. Seu preço pelo
centro da cena política também já deixtiü"'
alguns de seus clientes á beira de uni"
desconfortável desamparo legal em caií-
sas menos espetaculares. r";.1'inrin

Dono de estilo ímpar no Tribunal do.
Júri, com movimentos do corpo, acentos.,
de entonação, repetições e descrições de-
talhadíssimas do patético e do dramático
para convencer os jurados, o advogado
Greenhalgh conquistou a simpatia dos
movimentos populares viajando pelo
país a suas próprias custas para atuar na
defesa de posseiros, sem-teto e persegui-
dos, na assistência de acusação de pisto-
leiros e mandantes de crimes no campo.,.
Foi ele, por exemplo, quem ajudou a
condenar o pistoleiro Geraldo Rodri-
gues, que matou o padre Josimo Morais"
Tavares, em Imperatriz, no Maranhão,
em 1986. Greenhalgh também se notabi-
lizou na defesa dos padres franceses
Aristides Camio e François Gourieou,
ameaçados de expulsão em 1981.

Zuenir Ventura

onto para o PT. Ainda que tar-
C dia, a saída de Luiz Eduardo
Greenhalgh, espontânea ou exigida,
tem o mérito de revelar que prevaleceu
no partido a vontade de recuperar a
bandeira ética, a qualquer custo, inclu-
sive o de fornecer munição aos adver-
sérios. Haverá sempre alguém para di-
zer: "Só saiu porque a imprensa
pressionou". Que assim tenha sido: a
pressão é, como se sabe, arma da de-
mocracia.

Mesmo aqueles que, no comitê da
campanha de Lula, achavam que algu-
ma cabeça tinha que exemplarmente
rolar, temiam que a decisão retardada
fosse prejudicar a candidatura. E pode—mas é o risco de ser inconveniente o
que aumento o mérito da solução, so-
bretudo nessa fase final em que as cam-
panhas só querem cultivar conveniên-
das. Esse é o /Tdiferente, de que tanto
se orgulham seus militantes.

Na cultura política da República
Sindicalista do ABC, fonte inspiradora
dó PT, existe um axioma que diz: "O
dirigente sindical só é bom se fizer um
bom acordo salarial". Isso quer dizer
que não hi delegações incondicionais.
Sempre fiscalizado, o líder pode a qual-
qiier momento deixar de sê-lo. Basta
errar.

"Não é Lula quem vai governar",
costuma dizer o próprio nos comícios."São milhões de Lulas". Vai nisso mui-
to de retórica de campanha, mas tom-
bém de síndrome de quem habituou-se
a ser porta-voz da categoria, e que,
portanto, não pode errar.

Essa cultura do ABC ajuda a explí-
car o perfil político de Lula e de sua
campanha. Ao contrário de Collor, ele
não atrai adesões histéricas; diferente-
mente de Brizola, não provoca devo-
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Lula na festa de aniversário: cheiro de operário

ções fanáticas; como diria Sarney, ele
não tonphysiqüe de rôle e nem, prova-velmente, cumprirá bem a liturgia do
cargo que disputa. O estilo docandida-
to Lula é peculiar. Lula não é carismá-
tico, no sentido que o vocabulário poli-tico costuma dar a essa palavra no
Brasil: messiânico, iluminado, càudi-
lhesco, autoritário. Não é nada disso.
Os militantes o chamam de você e se
dirigem a ele com a franqueza de um
companheiro.'Â relação do ex-presidçntç do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São Ber-
nardo e Diadema com seus liderados é
a mesma que exercita há mais de 10
anos como líder sindical. Ele vale pelò
que faz—e enquanto fizer bem.

Na última segunda-feira, em frente
â fábrica de Elevadores Otis, em Santo
André, — o A dó ABC—o candidato
da Frente Brasil Popular era cércado
por jornalistas para uma entrevista. De
repente, saída dó outro lado do gradil
de ferro, uma voz enérgica gritou: 'Ei,
cara, sobe logo nó caminhão. A im-
prensa ficaprá depois". O cara olhou e

disse; "Tá certo". Gripado, febril, "um
bagaço", sob um sol de quase 40° às
duas horas da tarde, Lula subiu a esca-
da do caminhão de som.

Â ordem era de um peão, de maca-
cão azulp que, como dezenas de outros,
estava do lado de dentro da fábrica
para ouvir o candidato. Parecia um
desrespeito. Não é assim que se. está
habituado a ouvir alguém se dirigir a
um candidato d Presidência da Repú-
büca. Mas era só a rude e justa tecla-
mação de quem tinha horário para vol-
tor ao trabalho e que, por isso, não
podia ficar esperando.

No dia em que Luís Inácio Lula da
Silva fez 44 anos, a peãozada, como ele
gosta de dizer, reuniu-se à noite na sede
do sindicato em São Bernardo. Foi
uma festa com três mil pessoas, muitos
discursos e aquela fraternidade de uma
classe gue, enquanto espera ir para o
paraíso, não tem medo nem pudor de
ser feliz: bebe, canto; se abraça e festeja
da maneira que um olhar burguês cha-
mariade brega.

Estavam reunidos no seu histórico
auditório, uma espécie de templo dos
metalúrgicos. Ali, dez, onze anos antes,
sob a liderança do jovem Lula, eles
decidiram reinventar a greve no Brasil.
Mais do que as fábricas, eles paralisa-
ram o país—de estupefação. Andando
politicamente sobre um fio de navalha,
ampliando os horizontes do possível,
os metalúrgicos do ABC tornaram me-
nos lenta e gradual, e mais segura, a
abertura.

No andar de cima, no bar superlo-
todo, Aloísio Mercadante, o principal'
economista da equipe de Lula, tomava
uísque quase quente num copo de piás-
tico, quando passou um peão e disse:"Vê se endireita a economia do pais".
Mercadante, que se transformou numa <
estrela da campanha menos por sua ,
competência técnica e mais por ser o
único economista a se fazer entender
pela peãozada, responde tranqüilo
quando se provoca: "Periga ganhar?" ''

.111— Esse fantasma não me assusta. .
Vamos provar que temos competência
para governar esse país.

Péla manhã, na sua casa em São
Bernardo, Lula dizia ao JORNAL DO '
BRASIL; "Depois de 489 anos, esse
país vai ter um presidente operário —
com cara de operário, cheiro de operá-
rio, fala de operário e competência de
operário."

Os próximos dias vão dizer se a
demora de solução da crise na primeira
grande experiência administrativa do
PT, a Prefeitura de São Paulo, vai in-
fluir na candidatura e no sonho inédito
de Lula. De qualquer maneira, num
país em que o erro está sempre do
outro lado, nunca do nosso, o desfecho
de ontem, por não se poder prever suas ¦
conseqüências na campanha, foi, ainda
que tardia, uma prova de coragem do
partido. Ponto para o PT.

Advogado nega contribuição

A Lubeca S/A Empreendimentos
e Administração é uma das mais im-
portantes empresas do grupo Moinho
Santista, associado à multinacional
Bunge y Born, maior grupo empresa-
rial da Argentina, que forneceu o pia-no de reestruturação econômica e in-
dicou o ministro da Economia do
presidente Carlos Menem.

Com um faturamento de US$ 13
milhões em 1988, a Lubeca foi funda-
da no inicio da década de 70 paraconstruir o Centro Empresarial de
São Paulo. Este imponente conjunto
de seis edifícios de vidro abriga, hoje,
a administração central de 28 compa-
nhias, entre elas o próprio Moinho
Santista.

O grupo Moinho Santista tem
cerca de 20 mil funcionários e atua
nas áreas têxtil, alimentícia e infor-
mática, entre outras. A Lubeca tem
cerca de 300 funcionários, segundo
informações da revista Balanço
Anual. Depois do empreendimento
do Centro Empresarial, a Lubeca
passou a se dedicar à área de imóveis
residenciais, já tendo alcançado a
marca de 600 mil metros quadradosde construções em São Paulo.

O Projeto Urbanístico Panambycentro do polêmico caso Lubecavai acrescentar mais 600 mil me-
tros quadrados ao total de área cons-
truídapela empresa. Em uma área
verde die 500 mil metros quadradosestá prevista a construção de 345,9
mil metros quadrados para uso resi-
dencial; 192,8 mil metros quadrados
para o setor de escritórios e comércio
de apoio; e 70 mil metros quadrados
para a edificação de um hotel.

Este bairro residencial demandará
um investimento de US$ 600 milhões
e estará pronto em seis a oito anos.
Apesar de enfrentar a oposição de
ecologistas, esse projeto foi recente-
mente aprovado pela Prefeitura de
São Paulo — que conseguiu elevar de
30% para 55% o total de área verde a
ser preservada pela construtora —,
tornando-se o pivô das acusações de
desvio de verbas para a campanha
eleitoral do candidato à Presidência
da República pelo PT, Luis Inácio
Lula da Silva.

Lubeca é ligada

à Bunge y Born

Anápolis, GO — Gilberto Alves

cida o,Ná ci Caiai ula falou para 1.000 pessoas

Dois casos, uma preocupação
O candidato do PT à Presidênia da

República, Luís Inácio Lula da Silva,
andou intrigado nos últimos dias com
a falta de providência concretas na Pre-
feitura de São Paulo contra a omissão
registrada no caso do desabamento da
favela Nova República. De uma semana
para cá, quando o risco de desmorona-
mento transferiu-se para dentro da cam-
panha presidencial do PT com a denún-
cia de corrupção na Prefeitura e ò
comportamento do vice-prefeito Luis
Eduardo Greenhalgh — que só revelou o
que sabia depois de ter negociado com
quem acusa da tentativa de corrupção
—, o partido foi sacudido pela mesma
inquietação.

Numa reunião realizada segunda-fei-
ra, dia do depoimento de Greenhalgh à
comissão de averiguação presidida pelo
secretário de governo, José Eduardo
Martins Cardozo, a possibilidade de
afastamento do vice-prefeito entrou na
pauta da Executiva Nacional, enquanto
se apurava a denúncia. A versão pública
dessa reunião, transmitida ontem pelo
secretário-geral do PT, José Dirceu, dá
conta de que se concluiu que seria preci-
pitada uma atitude dessas. A versão in-
terna, que circula restritamente entre os
nomes mais importantes do partido, é
diferente. Temeu-se que o afastamento
parecesse uma confissão antecipada que
complicaria ainda mais a vida do PT.

No final das discussões, venceram as
vozes internas favoráveis à exoneração.

depois que Greenhalgh passou a terça-
feira reunido com a Executiva, da qual,
aliás, é um dos membros. A nota da
prefeita Luiza Erundina sobre a exonera-
ção, explícita quanto à "quebra na rela-
ção de confiança", não deixa dúvida so-
bre qual posição ela própria defendia
para este caso.

Também o comportamento do secre-
tário José Dirceu e do presidente do
partido, deputado Luís Gushiken, que
não quiseram bancar na terça-feira uma
entrevista coletiva sobre o problema, dá
evidências da intranqüilidade de ambos
quanto à maneira como o PT tratava o
assunto até então. Essa entrevista Coleti-
va teve qúé ser concedida pelo coorde-
naor da campanha de Lula, Wladimir
Pomar, que expôs seu próprio ponto de
vista favorável a deixar tudo como esta-
va..

Na Prefeitura, enquanto se desenro-
lavam as investigações, dois secretários
empurravam a decisão do afastamento
para o próprio vice-prefeito. "Essa é uma
decisão de foro íntimo", dizia o secretá-
rio de Negódos Jurídicos, Hélio Bicudo,
em eco com o secretário de Governo,
José Eduardo Martins Cardozo. Confor-
me José Dirceu, Greenhalgh ofereceu sua
cabeça à Executiva no mesmo dia de seu
depoimento. Na sala da prefeita Luiza
Erundina, levou apenas meio dia para
que essa oferta fosse aceita, já que o
vice-prefeito combinou com ela ontem de
manhã os termos de sua saída. (M.E.G.j

Lula ataca PDT

citando Mussolini
BRASÍLIA — Qual a diferença en-

tre Lula e Leonel Brizola? Ante a per-
gunta de Richard Foster, um dos 18
correspondentes estrangeiros que entre-
vistaram o candidato do PT, durante
uma hora, na manhã de ontem, Luís
Inácio Lula da Silva bateu duro em seu
adversário: "O Brizola tenta repetir que
Getúlio Vargas é uma coisa a ser segui-
da. É o espelho dele, mas não é o meu.
Afinal, Getúlio Vargas implantou no
Brasil a Carta dei Lavoro que Mussolini
implantou na Itália". Lula referia-se à
Consolidação das Leis do Trabalho as-
sinada por Getúlio em 1943.

Entre as "muitas diferenças", Lula
ressaltou ainda que Brizola não permi-
tirá a ocupação de terras improdutivas
pelos sem-terra caso seja eleito, insta-
lando os trabalhadores na beira das
estradas, "onde não dá para plantar
nada". Lula, que se considera um can-
didato "motivado pela organização po-
pular", afirmou que Brizola não teria
esta representatividade: "Para ele,
quanto menos forem organizados os
trabalhadores, melhor".

Apesar das diferenças, o candidato
petista fez questão de frisar que "tudo
isto é secundário" e que, caso Brizola
vá para o segundo turno contra um
candidato conservador, a união entre
PDT e PT será natural. "Como enfren-
tar a dívida externa?" Em diferentes
formas, esta foi a pergunta mais repeti-
da pelos jornalistas. Ao afirmar que os
pagamentos deverão ser suspensos, Lu-
la foi enfático: "Em algum momento na
história de um país, ele tem de comprar
uma briga até mesmo para ser ouvido e
respeitado".

Lula esteve ontem em Anápolis
(GO), berço do líder da UDR e candi-
dato do PSD, Ronaldo Caiado, e en-
controu a cidade pichada, com o slogan"Lulubeca corruPTo". À noite, Lula
disse em Goiânia, onde fez comício pa-
ra 10 mil pessoas, que põe sua mão, no
fogo pela integridade moral do vice-
prefeito de São Paulo, Luís Eduardo
Greenhalgh. Não acredita que esteja
envolvido em negócios escusos. Por is-
so, acha que Greenhalgh voltará ao
cargo de secretário da prefeita Luiza
Erundina depois de tudo esclarecido.

Em quatro horas de depoimento, o
advogado José Firmo Ferraz Filho ne-
gOu ontem à Comissão Especial de In-
quérito da Câmara Municipal da capi-
tál que tenha feito qualquer oferta de
contribuição para o PT em nome da
Lubeca ou em nome de qualquer pes-
sòa. "Isso jamais aconteceu", repetiu,
veemente, meia dezena de vezes ao
longo de seu depoimento, que ele co-
meçou a prestar irritado e terminou
cansado.

Ferraz Firmo disse que procurou a
Secretaria de Negócio Jurídicos para
oferecer uma creche à cidade, em lu-
gar de consultar a comissão municipal
encarregada da negociação com a Lu-
beca sobre a obra na chácara Tangará,-
porque já tinha feito contatos anterio-
res naquela pasta e ali encontraria cole-

.gas advogados. Ele recordou que foi
colega de faculdade de vice-prefeito
Luís Eduardo Greenhalgh e do chefe de
gabinete da secretaria, Luís Edurdo de
Almeida Curti.

Segundo o advogado, ele foi contra-
tado pela Lubeca para preparar uma
eventual ação por perdas contra a pre-
feitura, caso o projeto não fosse apro-
vado, e por isso esteve com Curti em
algumas ocasiões, à procura de infor-
mações. Pelo trabalho para a Lubeca,

Eara 
o qual teria sido contratado ver-

almente e não teve a redação de uma
única linha de parecer ou petição, o
advogado recebeu NCzS 270 mil e mos-
trou os recibos à CEI.

Firmo Ferraz atribuiu a acusação de
Greenhalgh, que diz ter sido ele o por-
tàdor da proposta de dinheiro para o
PT feita a Curti, a um mal entendido."Ofereci apenas cooperação para a pre-
feitura, na forma de doação de uma
creche", sustentou. O advogado consi-
derou natural esse oferecimento mes-
mo depois que a ata conclusiva sobre o
projeto Tangará já estàva pronta por-
que ficou "impressionado com a trans-
parência e correção da prefeitura na
negociação". Do ponto de vista da Lu-
beca, segundo o que disse, a doação da
creche seria positiva para a imagem
da empresa, que tem também outros
interesses naquela região.

O presidente da Lubeca, José Maria
Simões, convocou uma coletiva no fi-
nal da tarde para. durante uma hora,

jwswíPMBllp
. >.

Firmo Ferraz: mal-entendido

confirmar as declarações do advogado
José Firmo à Comissão de Inquérito.
Como Firmo, Simões negou que o ad-
vogado contratado pela Lubeca tenha
feito qualquer oferta financeira ao vi-
ce-prefeito de São Paulo. "Se houve
algum tipo de oferta, o que eu não
acredito que tenha ocorrido, foi sem a
autorização e conhecimento da Lube-
ca", disse Simões. "Nunca 

pensamos
em oferecer nada ao PT. Nossa relação
com a prefeitura remonta de outras
gestões", completou o presidente da
Lubeca.

Adiantando-se aos laudos do Insti-
tuto de Criminalística, Simões foi con-
victo ao afirmar que todos os servi-
ços contratados pela empreiteira Ter-
tec no Parque Panamby foram realiza-
dos. Com um orçamento estipulado em
NCzS 900 mil, Simões, confiante, enu-
merou os trabalhos concluídos: um bor-
boletário; impermeabilização da laje;
preparação de piso; e manutenção das
ruas já construídas. Quanto a denúncia
feita à Polícia Federal pelo administra-
dor Paulo César Argento, dando conta
que a prefeitura teria recebido propina
da Lubeca, Simões enfatizou que o fun-
cionário será demitido e comentou:"Não entendemos a atitude do rapaz".
(M.E.G.)

Sâo Paulo — Arlovaldo Santos
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Torpedo Silvio Santos atinge Collor de Mello em chew

" 
pri^elra^lgina) rm|^S^o|o^i^|e 0 patrocinio Indignagao uue candidatos mais fortes

3eput?d?Rcnan0<5!SM. ''Opres?- do presidente 0 candidate do PDT, Leonel Brizola, B| ' — 
ihiu'^i P 1A primeira pesquisa do instituto Vox dente da Republica, ao patrocinar essa BRASILIA—0 presidente Jose Sar- fa'ando em Carazinho, mumcipio do in- K ,

Populi para medir o significado da pre- candidatura, mostra que tem mais preo- ney decidiu patrocinar definitivamente tenor gaucho onde nasceu, responsabih- P '7
sen?a de Silvio Santos como candidate cupagao com a impunidade de seu gover- candidatura do empres&rio Silvio Santos zou 0 presidente Jose Sarney pela entra-
Presidencia contem outros dados dignos no depois que deixar 0 poder, do que no dia IS de outubro, quando seu des- "a pe Silvio Santos na sucessao
de' nota. Um deles e 0 impressionante com 0 futuro da democracia brasileira." canso na praia do Calhau, em Sao Luis, prcsidencial. Depois de uma visita a se- '
nivel de informagoes que 0 eleitorado Para 0 deputado, Collor tem uma mar- foi interrompido por uma rtoticia preo- pultura de seus pais, Brizola sugenu ao |g|: 1 , -fl^H
manifestofflcom relagao As manobras que gem de voto defmida em torno de 22% cupante: seu filho, Zequinha, candidate Congresso 0 exame do comportamento „
resuitaram na candidatura: nada menos "que ninguem vai afetar", e prognostica: ao governo do Maranhao em 1990, ir- de Sarney no episodio Silvio Santos, ate
que 91,6% dos consultados revelaramja "Silvio nao tera como se livrar da ima- rompeu no escritorio com a informagao com vistas a um impeachment. 0 candi-
saber que Silvio entrara no pareo. "0 gem desgastada de Sarney durante de que 0 governador Epitacio Cafeteira dato pedet.sta acrescentou que se 0 ,, !¦ iPq mF*
principal dado a ressaltar na pesquisa campanha". havia liberado 12 deputados do seu gru- Bras.I tivesse um Congresso a altera, ele |^Hr ¦ -/ jjBfcSI
esse", diz Marcos Antonio Coimbra. A . . & JSL. po, vinculados ao PDC e ao PFL, para apreciana a posigao do presidente e essa * 

v"Os demais servcm apenas como uma , on®nta?ao aderirem ao candidatoFernando Collor. manobra indecorosa do Palacio do PlaJ W a;
referenda initial sobre 0 significado da Com seu arquinimigo e ex-governa- nalto. 0 Congresso deyeria dizer que nao M?
candidatura Silvio." candidate de Sarney. Nao e por scarf dor jo3o ocupando a lideran¥a * estimulam golpes eleitorais de ultima K |

que 0 candidate, nos ultimos comicios, da campanha de Collor no Maranhao, hora. Isso equivale a uma obstrusao das fm§ \ \'Tambem e notavel a percepsao do voltou a atacar vigorosamente 0 presi- a recen{e adeaao do seu amigo Cafetei- elei?oes." I , I 
'gk 

\ :
eleitorado sobre 0 impacto do fator dente, que aponta como 0 maior dos ra sobrou para 0 presidente seus fi- Pressionado por jornalistas em Ana- mm.
Silvio na trajetoria de Collor. Em res- marajas, que temos que escorrasar como lhos e seguidores uma desconfortavel polis, municipio de Goias, 0 candidate ; * |' K
posta a pergunta sobre qual e 0 candi- voto", e a quem acusou, no interior de candidatura Leone'l Brizola, a quem Jose do PT, Luis Inacio Lula da Silva, estra- Bfr %
dato que, na opiniao do eleiter, mais Sao Paulo, de ter dado os brajos Sarney Filho vem elogiando em pronun- nhou que a imprensa esteja preocupada, m- ? flBL M
perde votos com o ingresso de Silvio corrupgao . Na equipe responsavel pelo ciamentos publicos. Enquanto instruia apenas, com 0 chamado Caso Lubeca — 1
na disputa, 41 % apontaram Collor. "Na programa de Collor no horario gratuito, seu grupo a manter esta porta aberta nome de uma empreiteira que trabalha t ^ 

' 
a flH I

cabega do cidagao, a candidatura Silvio Ja surgiu, entre outras, a ideia de separar presMente voltou a Brasilia na noite do com a prefeitura de Sao Paulo e que Armando Correa Silvio Santos
Sa,ntos e um petardo em cima de Fernan- trechos do Programa Silvio Santos para dia 15 ja decidido a detonar a candidate- ofereceu ajuda a sua campanha — , o- _do Collor", constata Coimbra. Outra 5l?itrar a l§a?a? do proprietano do ra ,je Silvio Santos, com tinha almoca- rientando-a no sentido de descobrir Criticas — Em Fortaleza, onde se Estado do Rio. Moreira espera que ir
dor de cabega para o atual favorito pode S.BT com 0 P'analto. E copioso o mate- ,j0 "quanto Silvio Santos pagou para Ar- encontrava ontem, Mario Covas disse quadro sucessorio nao seja alterado com?
vir a ser a boa imagem que, ao menos rial em que Silvio aparece elogiando Insuceaios — Ao discurso de mando Correa renunciar." Em oito cida- que a candidatura de Silvio Santos era a candidatura do apresentador do SBlf
nqste primeiro momento, Silvio transmi- presidente ou seu |overno. Durante manter ^ comportamento de magistra- -des do interior paulista, onde esteve em coisa "de um pais paradoxal, um absur- mas sustentou: "Havera prejuizo e para1!
te: 61 % dos consultados acham que ele programa de jurados, o apresentador do na gsciha do seu suces- campanha ontem, o candidate do PRN, do, porque ela ja entra na disputa sem o o processo eleitoral e democratic e naiP
sera um "bom candidate", contra apenas c.°stuma ele propno, jjmto com o audito- ^ 0 presidente Sarney contrapos uma Fernando Collor, endureceu o torn de menor sentido. Faltam apenas 13 dias para os candidatos. Querem tirar a credi^
22% que opinam em sentido contrario. no- (ca"tar Vma musiquinha invanavel- jgaUdade de ingerencia. No dia 4 de se- sues criticas ao presidente Jose Sarney, a para a elei?ao e os demais candidatos, ha bi|idade do pr0cesso, desrespeitando cs¦ mente termmada com os versos ... tembro, tentou pessoalmente convencer quem acusou de tentar dificu tar a con- quatro meses, empreendem verdadeira anseios da populacao, que tem como sua!
rkrcorTaTaZnha de^CdlSesS 0 ^™aS Ermirio de Mo- solida?ao do processo democratico. Sem- maratona pelos mun.cip.os brasileiros." iltima e&o de um nov|jjercorre a campanna ae Conor, iwesmo presidente da Repubuca. O presiden- raes a aceitar a candidatura Ermirio re- pre com alusoes claras, mas indiretas, a 0 candidate do PSDB nao quis, no en- nrMidentp" ™
^m estar de posse dos dados da pesqui- te Sarney/6 coisa nossa..." Cenas desse cusou. Tentou Janio Quadras, sem su- silvio Santos, Collor chamou a atengao tanto, fazer prognosticos sobre as candi- P 

0 gOVernador de Minas Newton.
£ oX'ToZ SCav^oS 5"° freqUCntar 0 vi- dC r 

el6itr1 ft* n3° 6 Um m°- datUT qU& perde!T ganham C°m a Ca^SlS— SSIde ontem, no Kjo, reclamava contra deo no horano do PRN. Edison Lobao, senador do PFL do mento para brincade.ras, para se lm- entrada em cena do homem que e, ao portantes, no Palacio da Liberdade, emcandidatura de ultima hora: Trata-sede A campanha de Collor esoera aue Maranhao, comegou entao a canalizar provisar. Nao e um momento para se mesmo tempo, o dono do SBT e seu Belo Horizonte, considerando possiveL
manotfm^ue ?Dredso deSsSra" haJa 111113 bataUia judicial no Tribunal 88 '™ltisfa«5es % varios P°,iticos do iSrfcfSndir11o^vSn do S v 

°'Pal ammador de programas de au" "a TOO de um impasse" que resultajj,,
Mesmo ^ssim CoHor nlo TxteriorLa Superior Eleitoral em torno da impug- partido que perd.am terreno para os ^o para tenter^confundir o voto do ditono. ria, segundo ele, da batalha juridica pelq,Mesmo assim, collor, nao extenoriza nacao da candidatura Silvio Santos mas que adenram a pnmeira hora a candi- povo mais sofndo. 0 ex-ministro Aureliano Chaves, em registro ou nao do novo candidate doiuma preocupagao especial com a novida- ngQ 

pretende mover uraa palha nessa datura de Collor de Mello. Nesse caso Em quase todas as capitals a Candida- Belo Horizonte, fixou-se nas declara?oes PMB. Newton fez contatos, por telefontjjde. Elechegoua lhlOdeontemacasado dj ecg "Collor nao tem interesse em estava o senador Hugo Napoleao (PI), turadodonodoSBT, Silvio Santos, pelo do empresario paulista Antonio Ermirio com o governador do Rio Grande doempresano Jose Moraes, procurador do a imnUenacao" diz Cldudte P^ente do PFL, aue procurava uma Partido Municipalista Brasileiro (PMB), de Moraes, que responsabilizou o presi- Norte, Geraldo Melo, que tambem ail
jpgador Bebeto, do Vasco e da Selegao Humberto "Nao sentimos a candidatura solu?ao de sobrevivencia politica des- foi recebida com surpresa. A maiona das dente Jose Sarney pela gesta?ao e nasci- menta o mesmo ponto de vista. £Bras.le.ra, 0 craque coUonu, fo. fotogra- La ranamatura de 0 g0vernador Alberto Silva, seu hderan?as pblit.cas que opinou sobre ela, mento da candidatura de Silvio Santos. Previa - Uma previa realizada pe£fodoe grayou tapes para a campanha no ™ «™me ^ "colloriu". Ao grupo juntou-se como o governador fluminense Moreira 0 candidato do PFL afirmou: "Antonio lo radialista pernambucano Geraldohorano eleitoral gratuito. empresario Paulo Octavio Pereira velho senador Marcondes Gadelha (PB), tam- Fra!Jj-0 ou 0 candidate do PFL, Aurelia- Ermirio e um homem serio e as declara- Freire, que comanda um programa po^,.' Collor tinha percorrido oito cidades amigo e estreito colaborador de Collor ^ ^ presidente da Republica, no Chaves, scguiu Bnzola e a mterpretou ?5es dele merecem ser examinadas pelo Pular t°das as manhas na Radio Jorna^
do interior paulista em comicios e car- chegou a defender a iSva da f°™ando-se ojjuarteto com o numstro como manobra do Palacio do Planalto Palkio do Planalt0 ^ do Commercio, em Recife, deu o prime!g

iHESS
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Alberto Silva, e membros de sua campa- proxima do candidato. bancaaa o PFL em sua casa. Os pefe- Para politicos que nao estavam en- . Em entrevista co- a entrada do dono do SBT na eleicao
C^oH^noraVsiWru^ Collor foi contra. Na segun- Ustas partidarios de Collor registraram, contrando melhores espa5os dentro da £,w^?|JaSl® Indiferente mesmo a candidatura Sil^

T de da-feira 
da semana nassada antes de 001,1 certa estranheza, que a reuniao pa- campanha presidencial, em diferentes es- dor Moreira Franco defendeu a impug- vio Santos ficou 0 Diret6rjo Regional d *•

^ flinT assessores, odepu- P recia ter sido convocada para uma "al- tados, por causa das divergencias regio- na?ao da candidatura de Silvio Santos partido Municipalista Brasileiro (PMB);?:tado Renan Calheiros, lider do PRN na embarcar para Campina Grande (PB), forrja de posi?oes". Era para todos se nais que jogam grupos de um mesmo Pela Executiva Nacional do PMDB, em pernambuco, que manteve seu apoichCamara, e a jornalista Belisa Ribeiro, ele tomou conhecimento, pelo jornal sentirem liberados. partido, uns contra os outros, a Candida- acompanhando o PDT, o PT e o PDS. a Fernando Collor, informaram o lider^responsavel por seus programas de tele- Correio Braziliense, de uma entrevista Em outra reuniao na casa do minis- tura de-Silvio Santos e, no entanto, uma "Nao fa50 parte do comando pemede- na Assembleia Legislativa do estado'",
IMP mm. e'?ltoral Bratul!°- De' em que o advogado que assiste a cam- tro Joao Alves, tersa-feira, dia 17, Au- especie de taboa de salva?ao. Estao nesse bista, mas se o fizesse, cre.o que a mane.- Manuel Alves, e a vereadora por Recife?,
pois que alguns fotografos se retiraram, o ex-minktm do Tribunal Su- reliano Chaves concordou em renun- caso, os representantes do PFL e do PDS ra de frustrar essa manobra grave e in- Geralda Farias. 0 PMB nasceu em 198$',,Collor tomou cerveja, e recoiheu-se as 4h P > • . 

dar; 
dia 19, acertou tudo com Silvio da Paraiba, que se dividiam pelos palan- digna sena a de denunciar. E o local da para permitir que o usineiro AntonicCda inanha a um apartamento no hotel perior Eleitoral Celio Silva, anuncia- Santos, e no dia 20 rocuou. Inconfor- Ques de Leonel Brizola e Paulo Maluf e denuncia e o TSE. Farias entrasse na coliga^ao que elegei^*

Caesar Park, em Ipanema. va que o PRN deveria impugnar mados, os senadores continuaram es- adihitem, agora, m unir em torno do "0 mais odioso nao esta np sr. Silvio Miguel Arraes governador e conquistas-il'
¦ A-reclamaoao de Collor contra Sar- candidatura se Silvio fosse candidato. perando a desistencia de Aureliano nome do dono do SBT, atraidos por jim Santos, no sr. Armando Correa (ex-can- se uma cadeira de senador. 0 nucleor

riey deve dar o torn de como sera trata- Irritado, o candidato encarregou um 86 * envolveram na procure de uma forte sentimento bairrista: o vice dessa didato do PMB) ou no Marcondes Ga- pernambucano do partido e o mais forte
< cm • o a a c ..... nova legenda para Silvio Santos quan- composigao eleitoral de ultima hora e o delha (ex-PFL). Esta na manobra, na do pais: alem do senador Farias conta.*da a questao Silvio Santos por sua assessor de desfazer a miciativa. do se Convenceram de que estava fi- paraibano Marcondes Gadelha (senador mumunha, na maneira pela qual esta com cinco deputados estaduais, 25 prejcampanha, daqui para a frente. "Esta- (R.A.S.) cando 

muito tarde. pefelista). sendo feito", destacou o governador do - feitose 178 vereadores.1 •*

' nri Vice— deputado estadual Agos-'
, impugnacao ameaca hilvio tinhoLinhares(PMBPA),candidate Ll lUHUUIkl milnlin, • r O a vice na chapa que deixou de ser lijIllMIIIB IfUMlllftlU

r -A j au , encabecada por Armando Correa, IwlSBflUIS INkllllllllflLeitao de A breu de„levantar 0 ™ da pessoa jund.- v ^ . carta_renfinciaj j rim-- ca , como se retirasse uma mascara . i 
" 

j » , . ,
acusa dono do SBT para mostrar o que esta por tras. E, as 18h30m, depois de falar meia hora ^
rlf* hurl or neste caso> 0 Que P°r *r&s c ao telefone com o novo titular da I IUUIiai ci lCl Silvio Santos", diz. chapa, o empresario Silvio Santos. ¦ ml II M MFilia?ao 

— Leitao de Abreu Linhares fez duas exigencias: realiza- | ¦¦ 
g 

M \
Joao Bosco Rabello que ja recebeu manifesta?oes de Qao em Belem do pnmeiro comicio da ¦ B y

apoio de juristas como Miguel Reale nova candidatura e sua eleigao como ¦ ¦ % ¦ m M -c, - v
_ . e Celio Silva — acredita, ainda, que deputado federal no proximo ano pe- ¦ ¦Aim m _cS0'
R nl r.i.ii?3" to™ Silvio Santos possa merecer impug- lo Para. Desde que Silvio Santos assi- I I »l ^ cAlfc sl
¦SSSSdeau^BSS na?ao no TSE em razao de sua filia- nou a ficha de f.lia9ao ao PMB para " 

" m"-* SSZ>^'

cum pais serio-,o professor Leitao fai^de^alauef^llnid^dTanterior disputar a vaga do presidente Sarney, ¦ ^ | m
de Abreu.ex-presidentedo Tribunal 0 programa |l estltuto do pkr^ os 

lideres Pe^^as^Ponsaveis pela I l\ 
AT \ ?

Superior Eleitoral (TSE) emm.stro tido empresta a filiagao subita do manobra e o propno Armando Cor- ¦ ¦ %/f m
^aposentado do Supremo Tribunal animador ao PMB a caracteristica de rea lutavam para convencer Linhares -

Federal (STF), decidiu mvest.r seu fraude, em descumprimento ao que a renunciar. I I B V :4
reza 0 paragrafo 1°, do artigo 17, da Sarney — 0 presidente Sarney I £ W ^^' 

11 dor de televisao Silvio Santos Segun- Cons,tilui?a.?'. Nele' I c°b.rado aos desmentiu que tenha convidado oil J
-do Leitao, Silvio Santos entrou na Kd^SeKdSfr&inS' empresario Antonio Ermirio de Mo- •«
• sucessao presidencial atraves de «ai5dSwe2cw^ilnSnre raes, diretor-superintendente do gru- ^ ^"uma negociata" em que a fraude ^ao dada por Leitao', touve "uma po Votorantiin, a ser candidato % I % O

juridica e incontestavel. fraude concertada para que ele ad- presidente da Republica, conforme 1^, I Jk ^ Q PtC$8&' ..yLeitao esta convicto de que a can- quirisse essa conditio". afirmou o proprio empresario ao de- I I / % jplP ''
didatura Silvio Santos nao resiste ao Na opiniao de Leitao, o animador clarar que a candidatura Silvio San- I % I ^ ^
exame do TSE Para ele, a Lei Com- Silvio Santos teria estarfiliado ao tos era um golpe planejado dentro do I _<i ^,
plementar n° 5, em plena vigene.a, PMB. "A renuncia do cidadao que Palacio do Planalto. Sarney disse que ¦ yi M 1 w f 1inviabil.z;i a pretcnsao do dono da ocupava a condi?ao de candidato an- ja convidou Ermirio duas vezes, mas ¦

-.redeSistema Brasileiro de Teievis^o teriormente (Armando Correa) foi para ser ministro das Rela?oes Exte- ^ 
'

.emissora seis meses antes das, eleigoes, do indicasse outro candidato. AU,fi- com B ¦ I V I ". ou seja, em 15 de maio passado. cou clara a negocia?ao em razao tam- go comum, teve uma conversa com & U_ 
3• Simulagao — "A situagao bem do fraco desempenho do Ermirio, e que 0 nome do empresario ¦ I /

ainda mais grave porque ele investe candidato anterior nas pesquisas de foi cogitado em conversas com diver- H ^ ¦ M s'contra a legislagao, ao simular que intengao de voto", assinala. sas pessoas sobre a. sucessao presi- ¦ ¦ | m
—c r-—-j-* Etica — Do ponto-de-vista etico dencial. I M .

sa'a conoSS tdcvS,eMffi cP°Jhic.0'f ^ndidaturaeigualmente Jftnio — 0 ex-prefeito Janio Qua- 
Uiiao SrdfcSJbSciS IS SaSSIwS to f«i 

taten-adc, desde a ultim \ 4 ijMigo»eraos dos generaislEniilio Medici „ opor,„oiL" deSMo sZos ao teW-feira no aparlamento 808 do ¦ A I 1£ \ it-ce Joao Figueiredo. lan?ar-se a 15 dias das eleigoes, sem Hospital Alyorada, em Moema.bair- ¦ I\ U MM /%A Lei Complementar n° 5, de expor-se aos mesmos desgastes dos r® "e c'as,se me"fa em ^a0 Paulo. B £ H S'acordo com Leitao, esta em vigor demais candidatos. Sobre esse ponto Com a saude debilitada, ele esta fa- H B H % M M mk is
porque a Constituiijao e omissa a res- pesa ainda questao juridica, ja que zendo uma serie de exames e seu esta- H M ® H B i•peito e nenhuma lei posterior a con- propaganda que Silvio Santos nao do de saude e considerado de regular B ml m ^ B ?,
testa. "Estamos diante de um caso ter:i tempo de fazer e institucionaliza- a bom pelos medicos, mas nao ha 5
que juridicamente e conhecido como da e faz parte do processo eleitoral. previsao para alta. Janio esta em P
recepcao do direito anterior", expli- Ainda sob o ponto-de-vista juridi- companhia de sua mulher, dona v

"•ca. Ele esclarece que Silvio Santos, co; leitao acha possivel e valida El0a, e uma placa presa a porta do ~ :^1"de forma notoria", exerce o controle apartamento diz que estao proibidas Ifc ¥
da pessoa juridica do SBT, enqua- tucional de partido politico. Ele ob- ^ visitas. Mas ele recebeu de manna ^

. drando-se, portanto, no que dispoe serva que o Brasil e um Estado pluri- a visita do deputado estadual Fauze I7(J ,,
Lei Complementar n°5. partidario, democratico, e no qual Carlos, seu amigo ha mais de 30 V liw i

"Existe a fraude quando a pessoa 0fini5° ,da sociedade e manifestada anos. 0 clinico Geraldo Rocha Mel- \*t/
«esco.de po, „as da cap, dap™ °

j juridica. Emtio,a o Codigo Civil esla- teidencia da Repablicaa ISdiasda „s exames a que JMo esta se jWQlil£VSM8Bstbeleca que a pessoajundica se dist.n- ele.yao sem partido e sem progra- submetendo, e se quer informa se elei gut OS seus socios, o pensamento ma, iz. Por fim, Leitao de Abreu esta se alimentando normalmente. 65 ANOS DE BONS SERVICOS A FAMILIA BRASILEIRA >•- juridico mais recente, ja com exem- acredita que a exiguidade dos prazos Sabe-se porem que ontem foi retirado Rua da Assembleia, 65plos concretos no Brasil e no exterior, aos quais esta submetida a Candida- 0 soro atraves do qual o ex-prefeito Tel.: PABX 221.4988 - 221.4471
nos leva aquele caminho conhecido tura Silvio Santos e fatal. estava recebendo medicamentos. ,,;-

%
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mos denunciando a trama, o oportu-
nismo, o golpismo do Planalto, que
quer interferir no processo", ataca o
deputado Renan Calheiros. "O presi-dente da República, ao patrocinar essa
candidatura, mostra que tem mais preo-cupação com a impunidade de seu gover-
no depois que deixar o poder, do quecom o futuro da democracia brasileira."
Para o deputado, Collor tem uma mar-
gem de voto definida em torno de 22%"que ninguém vai afetar", e prognostica:"Sílvio não terá como se livrar da ima-
gem desgastada de Sarney durante a
campanha".

A orientação de Collor é efetiva-
mente colar, em Silvio, a imagem de
candidato de Sarney. Não é por acastf
que o candidato, nos últimos comidos,
voltou a atacar vigorosamente o presi-
dente, que aponta como "o maior dos
marajás, que temos que escorraçar com o
voto", e a quem acusou, no interior de
São Paulo, de ter dado "os braços à
corrupção". Na equipe responsável pelo
programa de Collor no horário gratuito,
já surgiu, entre outras, a idéia de separar
trechos do Programa Sílvio Santos para
mostrar a ligação do proprietário do
SBT com o Planalto. É copioso o mate-
rial em que Sílvio aparece elogiando o
presidente ou seu governo. Durante o
programa de jurados, o apresentador
costuma ele proprio, junto com o auditó-
rio, cantar uma musiquinha invariavel-
mente terminada com os versos ••• è
coisa nossa", e às vezes inclui no rol o
presidente da República: H0 presiden-
te Sarney/é coisa nossa..." Cenas desse
tipo devem brevemente freqüentar o vi-
deo no horário do PRN.

A campanha de Collor espera que
haja uma batalha judicial no Tribunal
Superior Eleitoral em torno da impug-
nação da candidatura Sílvio Santos, mas
não pretende mover uma palha nessa
direção. "Collor não tem interesse em
propor a impugnação", diz Cláudio
Humberto. "Não sentimos a candidatura
ameaçada. O que vamos fazer sempre é
denunciar a manobra do Planalto." O
empresário Paulo Octavio Pereira, velho
amigo e estreito colaborador de Collor,
chegou a defender a iniciativa da impug-
nação, mas a idéia não vingou. A ela se
opuseram desde o início, entre outros, o
irmão mais velho de Coliór, Leopoldo,
que pilota a grande operação do candi-
dato em São Paulo, e o embaixador
Marcos Coimbra, da assessoria mais
próxima do candidato.

Collor sempre foi contra. Na segun-
da-feira da semana passada, antes de
embarcar para Campina Grande (PB),
ele tomou conhecimento, pelo jornal
Correio Braziliense, de uma entrevista
em que o advogado que assiste à cam-
panha, o ex-ministro do Tribunal Su-
perior Eleitoral Célio Silva, anuncia-
va que o PRN deveria impugnar a
candidatura se Sílvio fosse candidato.
Irritado, o candidato encarregou um
assessor de desfazer a iniciativa.
(R.A.S.)

(Continuação da
primeira página)

O patrocínio
do presidente

BRASÍLIA—O presidente José Sar-
ney decidiu patrocinar definitivamente a
candidatura do empresário Silvio Santos
no dia 15 de outubro, quando seu des-
canso na praia do Calhau, em São Luís,
foi interrompido por uma riotícia preo-cupante: seu filho, Zequinha, candidate
ao governo do Maranhão em 1990, ir-
rompeu no escritório com a informação
de que o governador Epitácio Cafeteira
havia liberado 12 deputados do seu gru-
po, vinculados ao PDC e ao PFL, para
aderirem ao candidato Fernando Collor.

Com seu srquinimigo e ex-governa-
dor João Castelo ocupando a liderança
da campanha de Collor no Maranhão, e
a recente adesão do seu amigo Cafetei-
ra, sobrou para o presidente, seus fi-
lhos e seguidores, uma desconfortável
candidatura Leonel Brizola, a quem José
Sarney Filho vem elogiando em pronun-
ciamentos públicos. Enquanto instruía
seu grupo a manter esta porta aberta, o
presidente voltou a Brasília na noite do
dia 15 já decidido a detonar a candidate-
ra de Sílvio Santos, com tinha almoça-
do.

Insucessos — Ao discurso de
manter um comportamento de magistra-
do na eleição para escolha do seu suces-
sor, o presidente Sarney contrapôs uma
realidade de ingerência. No dia 4 de se-
tembro, tentou pessoalmente convencer
ó empresário Antonio Ermírio de Mo-
raes à aceitar a cándidaturs. Ermírio re-
cusou. Tentou Jânio Quadros, sem su-
cesso.

Edison Lobão, senador do PFL do
Maranhão, começou então a canalizar
as insatisfações de vários políticos do
partido que perdiam terreno para os
que aderiram à primeira hora a candi-
datura de Collor de Mello. Nesse caso
estava o senador Hugo Napoleão (PI),
presidente do PFL, ^ue procurava uma
solução de sobrevivência política des-
de que ò governador Alberto Silva, seu
rival, "colloriu". Ao grupo juntou-se o
senador Marcondes Gadelha (PB), tam-
bém amigo do presidente da República,
formando-se o quarteto com o ministro
do Interior, João Alves, de Sergipe, onde
as candidaturas de sucesso ja estavam
todas ocupadas.

Uma semana depois do almoço que
reuniu o presidente Sarney e o empre-
sário Silvio Santos, o ministro João
Alves promoveu uma reunião de toda a
bancada o PFL em sua casa. Os pefe-
listas partidários de Collor registraram,
com certa estranheza, que a reunião pa-
recia ter sido convocada para uma "al-
forria de posições". Era para todos se
sentirem liberados.

Em outra reunião na casa do minis-
tro João Alves, terça-feira, dia 17, Au-
reliano Chaves concordou em renun-
ciar; dia 19, acertou tudo com Sílvio
Santos, e no dia 20 recuou. Inconfor-
mados, os senadores continuaram es-
perando a desistência de Aureliano e
só se envolveram na procura de uma
nova legenda para Sílvio Santos quan-
do se convenceram de que estava fi-
cando muito tarde.

Indignação une candidatos mais fortes
O candidato do PDT, Leonel Brizola, WBM.

falando em Carazinho, município do in- Ir
terior gaúcho onde nasceu, responsabili- r : ffzou o presidente José Sarney pela entra-
da Santos na
presidencial. Depois de uma se-
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Gadelha (senador

A primeira pesquisa do instituto Vox
Populi para medir o significado da pre-
sença de Sílvio Santos como candidato à
Presidência contém outros dados dignos
de' nota. Um deles é o impressionante
nível de informações que o eleitorado
manifestou com relação às manobras que
resultaram na candidatura: nada menos
que 91,6% dos consultados revelaram já
saber que Sílvio, entrara no páreo. "O
principal dado a ressaltar na pesquisa é
esse", diz Marcos Antonio Coimbra."Os demais servem apenas como uma
referência inicial sobre o significado da
candidatura Sílvio."

•Também é notável a percepção do
eleitorado sobre o impacto do fator
Sílvio na trajetória de Collor. Em res-
posta à pergunta sobre qual é o candi-
dato que, na opinião do eleitor, mais
perde votos com o ingresso de Sílvio
na disputa, 41% apontaram Collor. "Na
cabeça do cidação, a candidatura Sílvio
Santos é um petardo em cima de Fernan-
do Collor", constata Coimbra. Outra
dor de cabeça para o atual favorito pode
vir a ser a boa imagem que, ao menos
nçste primeiro momento, Sílvio transmi-
te: 61% dos consultados acham que ele
será um "bom candidato", contra apenas
22% que opinam em sentido contrário.
™"É compreensível, assim, o frisson que

percorre a campanha de Collor. Mesmo
sem estar de posse dos dados da pesqui-
sa, o próprio candidato, na madrugada
de ontem, no Rio, reclamava contra a
candidatura de ultima hora: "Trata-se de
uma trama do presidente Sarney, de uma
manobra que é preciso desmascarar".
Mesmo assim, Collor, não exterioriza
uma preocupação especial com a novida-
de. Ele chegou à lhlO de ontem à casa do
empresário José Moraes, procurador do
jpgador Bebeto, do Vasco e da Seleção
Brasileira. O craque colloriu, foi fotogra-
{ado.e gravou tapes para a campanha no
horário eleitoral gratuito.

Collor tinha percorrido oito cidades
do interior paulista em comícios e car-
ijeatas e deveria dormir em São Paulo,
mas acabou seguindo para o Rio para o
compromisso com Bebeto. Mostrava-se
bem disposto durante o coquetel com
salgadinhos que reuniu duas dezenas de
pessoas, inclusive o governador do Piaui,
Alberto Silva, e membros de sua campa-
ilha, como o secretário de imprensa
Cláudio Humberto Rosa e Silva, um de
seus mais próximos assessores, o depu-
tado Renan Calheiros, líder do PRN na
Câmara, e a jornalista Belisa Ribeiro,
responsável por seus programas de tele-
visão no horário eleitoral gratuito. De-
pois que alguns fotógrafos se retiraram,
Collor tomou cerveja, e recolheu-se às 4h
da manhã a um apartamento no hotel
Çaesar Park, em Ipanema.

¦ A-reclamação de Collor contra Sar-
riey deve dar o tom de como será trata-
da a questão Sílvio Santos por sua
campanha, daqui para a frente. "Esta-

Sílvio Santos

Estado do Rio. Moreira espera que
quadro sucessório não seja alterado comi!
a candidatura do apresentador do SBTf
mas sustentou: "Haverá prejuízo é para11,o processo eleitoral e democrático e nãir
para os candidatos. Querem tirar a credi^
bilidade do processo, desrespeitando ^anseios da população, que têm como sug-
última esperança a eleição de um nov&
presidente."

O governador de Minas, Newto^
Cardoso, reuniu seus assessores mais im^j,
portantes, no Palácio da Liberdade, en^
Belo Horizonte, considerando possívej^"a criação de um impasse" que resultaj;,,
ria, segundo ele, da batalha jurídica pelqj
registro ou não do novo candidato dg^
PMB. Newton fez contatos, por telefone^
com o governador do Rio Grande da,
Norte, Geraldo Melo, que também ali^
menta o mesmo ponto de vista.

Prévia—Uma prévia realizada pe^,
lo radialista pernambucano Geraldo
Freire, que comanda um programa po^.
pular todas as manhãs na Rádio Joraa^
do Commércio, em Recife, deu o primei^,
ro lugar a Lula com 30 votos e registrou^
um empate de 28 votos entre Sílvio San-^
tos e Fernando Collor. Os ouvintes d<j-ti
Freire opinam sobre a sucessão por tele^
fone. Na capital de Pernambuco, o ba^
Savoy, um dos mais freqüentados na,^
cidade pela classe média, discutiu a vale^
a entrada do dono do SBT na eleição. '"

Indiferente mesmo à candidatura Síl^
vio Santos ficou o Diretório Regional dq. '
Partido Municipalista Brasileiro (PMB)|j
em Pernambuco, que manteve seu apoioj
a Fernando Collor, informaram o líder \
na Assembléia Legislativa do estado,"n
Manuel Alves, e a vereadora por Recifef,
Geralda Farias. O PMB nasceu em 198$",,
para permitir que o usineiro Antonio^
Farias entrasse na coligação que elegei^
Miguel Arraes governador e conquistas^
se uma cadeira de senador. O núcleo?
pernambucano do partido é o mais forte
do país: além do senador Farias cont^c
com cinco deputados estaduais, 25 pre^i
feitos e 178 vereadores. '

Críticas — Em Fortaleza, onde se
encontrava ontem, Mário Covas disse
que a candidatura de Sílvio Santos era
coisa "de um país paradoxal, um absur-
do, porque ela já entra na disputa sem o
menor sentido. Faltam apenas 13 dias
para a eleição e os demais candidatos, há
quatro meses, empreendem verdadeira
maratona pelos municípios brasileiros."
O candidato do PSDB não quis, no en-
tanto, fazer prognósticos sobre as candi-
daturas que perdem ou ganham com a
entrada em cena do homem que é, ao
mesmo tempo, o dono do SBT e seu
principal animador de programas de au-
ditório.

O ex-ministro Aureliano Chaves, em
Belo Horizonte, fixou-se nas declarações
do empresário paulista Antônio Ermírio
de Moraes, que responsabilizou o presi-
dente José Sarney pela gestação e nasci-
mento da candidatura de Sílvio Santos.
O candidato do PFL afirmou: "Antônio
Ermírio é um homem sério e as declara-
ções dele merecem ser examinadas pelo
Palácio do Planalto."

"Eu entro de corpo inteiro nas coisas
e não tenho o hábito de fazer manobras
de envolvimento. Tenho até o mau hábi-
to de não me preocupar com manobras
que estão se tornando corriqueiras na
política brasileira", salientou Aureliano.

Impugnação—Em entrevista co-
letiva no Palácio Guanabara, o governa-
dor Moreira Franco defendeu a impug-
nação da candidatura de Sílvio Santos
pela Executiva Nacional do PMDB,
acompanhando o PDT, o PT e o PDS."Não faço parte do comando pemede-
bista, mas se o fizesse, creio que a manei-
ra de frustrar essa manobra grave e in-
digna seria a de denunciar. E o local da
denúncia é o TSE.""O mais odioso não está no sr. Sílvio
Santos, no sr. Armando Corrêa (ex-can-
didato do PMB) ou no Marcondes Ga-
delha (ex-PFL). Está na manobra, na
mumunha, na maneira pela qual está
sendo feito", destacou o governador do

Vice—O deputado estadual Agos-'
tinho Linhares (PMB-PA), candidato
a vice na chapa que deixou de ser
encabeçada por Armando Corrêa,
começou a redigir sua carta-renúncia
ás 18h30m, depois de falar meia hora
ao telefone com o novo titular da
chapa, o empresário Sílvio Santos.
Linhares fez duas exigências: realiza-
çào em Belém do primeiro comício da
nova candidatura e sua eleição como
deputado federal no próximo ano pe-
lo Pará. Desde que Sílvio Santos assi-
nou a ficha de filiação ao PMB para
disputar a vaga do presidente Sarney,
os líderes pefelistas responsáveis pela
manobra e o próprio Armando Cor-
rêa lutavam para convencer Linhares
a renunciar.
Sarney — O presidente Sarney
desmentiu que tenha convidado o
empresário Antônio Ermírio de Mo-
raes, diretor-superintendente do gru-
po Votorantim, a ser candidato a
presidente da República, conforme
afirmou o próprio empresário ao de-
clarar que a candidatura Sílvio San-
tos era um golpe planejado dentro do
Palácio do Planalto. Sarney disse que
já convidou Ermírio duas vezes, mas
para ser ministro das Relações Exte-
riores, e o empresário recusou. Mas
reconheceu que, a pedido de um ami-
go comum, teve uma conversa com
Ermírio, e que o nome do empresário
foi cogitado em conversas com diver-
sas pessoas sobre a . sucessão presi-
dencial.
Jânio — O ex-prefeito Jânio Qua-
dros está internado desde a última
terça-feira no apartamento 808 do
Hospital Alvorada, em Moema, bair-
ro de classe média em São Paulo.
Com a saúde debilitada, ele está fa-
zendo uma série de exames e seu esta-
do de saúde é considerado de regular
a bom pelos médicos, mas não há
previsão para alta. Jânio está em
companhia de sua mulher, dona
Eloá, e uma placa presa à porta do
apartamento diz que estão proibidas
as visitas. Mas ele recebeu de manhã
a visita do deputado estadual Fauze
Carlos, seu amigo há mais de 30
anos. O clínico Geraldo Rocha Mel-
lo, que trata do ex-prefeito, recu-
sa-se a dizer qual o diagnóstico e
quais os exames a que Jânio está se
submetendo, e se quer informa se ele
está se alimentando normalmente.
Sabe-se porém que ontem foi retirado
o soro através do qual o ex-prefeito
estava recebendo medicamentos.

Impugnação ameaça Sílvio

Leitão de Abreu
acusa dono do SBT
de burlar a lei

de "levantar o véu da pessoa juridi-
ca", como se retirasse uma máscara
para mostrar o que está por trás. E,
neste caso, o que está por trás é o
Sílvio Santos", diz.

Filiação — Leitão de Abreu —
que já recebeu manifestações de
apoio de juristas como Miguel Reale
e Célio Silva — acredita, ainda, que
Sílvio Santos possa merecer impug-
nação no TSE em razão de sua filia-
ção ao PMB. Segundo o ministro, a
falta de qualquer afinidade anterior
com o programa e o estatuto do par-
tido empresta à filiação súbita do
animador ao PMB a característica de
fraude, em descumprimento ao que
reza o parágrafo Io, do artigo 17, da
Constituição. Nele, é cobrado aos
partidos políticos o estabelecimento
de normas de fidelidade e disciplina
partidárias. Neste caso, pela interpre-
tação dada por Leitão, houve "uma
fraude concertada para que ele ad-
quirisse essa condição".

Na opinião de Leitão, o animador
Sílvio Santos teria que estar filiado ao
PMB. "A renúncia do cidadão que
ocupava a condição de candidato an-
teriormente (Armando Corrêa) foi
feita em favor dele, diretamente. Era
preciso que ele renunciasse e o parti-
do indicasse outro candidato. Ali, fi-
cou clara a negociação em razão tam-
bém do fraco desempenho do
candidato anterior nas pesquisas de
intenção de voto", assinala.

Ética — Do ponto-de-vista ético
e político, a candidatura é igualmente
condenável, no raciocínio de Leitão.
Ele afirma que é inegável "a malícia e
o oportunismo" de Silvio Santos ao
lançar-se a 15 dias das eleições, sem
expor-se aos mesmos desgastes dos
demais candidatos. Sobre esse ponto
pesa ainda questão jurídica, já que a
propaganda que Sílvio Santos não
terá tempo de fazer é institucionaliza-
da e faz parte do processo eleitoral.

Ainda sob o ponto-de-vista juridi-co, Leitão acha possível e válida a
interpretação de que a candidatura de
Sílvio Santos fere a concepção consti-
tucional de partido político. Ele ob-
serva que o Brasil é um Estado pluri-
partidário, democrático, e no qual a
opinião da sociedade é manifestada
através dos partidos. "Não é admissi-
vel, portanto, que alguém se lance à
Presidência da República a 15 dias da
eleição, sem partido e sem progra-
ma", diz. Por fim. Leitão de Abreu
acredita que a exigüidade dos prazos
aos quais está submetida a candida-
tura Sílvio Santos é fatal.

João Bosco Rabello

Tfc RASÍLIA — "Para não dar ra-
X? zão a De Gaulle" — a quem se
atribui a sentença de que o Brasil não
é um país sério —, o professor Leitão
de Abreu, ex-presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e ministro

^aposentado do Supremo Tribunal
mFederal (STF), decidiu investir seu
.. prestígio de jurista na condenação da
ü candidatura do empresário e anima-
-ndor de televisão Sílvio Santos. Segun-
«ido Leitão, Sílvio Santos entrou na
¦ sucessão presidencial através de- "uma negociata" em que a fraude

jurídica é incontestável.
Leitão está convicto de que a can-

didatura Sílvio Santos não resiste ao
exame do TSE. Para ele, a Lei Com-
plementar n° 5, em plena vigência,
inviabiliza a pretensão do dono da
rede Sistema Brasileiro de Televisão

| , (SBT), que por deter uma concessão
, do governo deveria ter-se afastado da
.emissora seis meses antes das, eleições,

. ou seja, em 15 de maio passado.
" • Simulação — "A situação é

ainda mais grave porque ele investe
contra a legislação, ao simular que
dica que representa e à qual está pre-
sa a concessão da televisão", analisa
Leitão, chefe do Gabinete Civil nos

i. governos dos generais Emílio Mediei
-"e João Figueiredo.

A Lei Complementar n° 5, de'acordo com Leitão, está em vigor
porque a Constituição é omissa a res-

.peito e nenhuma lei posterior a con-
testa. "Estamos diante de um caso
que juridicamente é conhecido como
recepção do direito anterior", expli-

">ca. Ele esclarece que Sílvio Santos,"de forma notória", exerce o controle
da pessoa jurídica do SBT, enqua-
,drando-se, portanto, no que dispõe a

• Lei Complementar n°5.
"Existe a fraude quando a pessoa

se esconde por trás da capa da pessoa
jurídica. Embora o Código Civil esta-
beleça que a pessoa jurídica se distin-

,„gue dos seus sócios, o pensamento
jurídico mais recente, já com exem-
pios concretos no Brasil e no exterior,
nos leva àquele caminho conhecido
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Torpedo Silvio Santos atinge Collor de Mello em cheid

(Continuag§o da primeira p&gina) O patrodnw Indignaqao une candidates mais fortes
top™*** o—ppia»sHii ,

ser&a de Silvio Santos como candidate dente da Republica, ao patrocinar essa BRASILIA—0 presidente Jose Sar- wr W
Presidencia contem outros dados dignos candidatura, mostra que tem mais preo- neydecidiu patrocinar defimtivamenle ./:?„
de,nota. Um deles e o impressionante cupa?ao com a impumdade de seu gover- candidatura do empresino Silvio Santos »'uJtoresHtente Jo^ &raey 

^!a 
entra- P

nivp)''de informa?oes que o eleitorado no depois que deixar o poder, do que no dia 15 de outubro, quando seu des- d^di^ijvl^antos na iummm
manifestou com relacao as manobras que com o futuro da democracia brasileira." canso na praia do Calhau, em S5o Luis, praidenaal. Depois de imia visita a se- ,•>*., iT
resultaram na candidatura: nada menos Para o deputado, Collor tem uma mar- foi interrompido por uma rtciicia preo- pultura de seus pais, Bnzola sugeriu ao A,
que 91 6% dos consuitados reVeteramja gem de vote defmida em torno de 22% cuparite: seufilho, Zeouinha, candidate Congresso o exame do comporamento :.*
saber que Silvio entrara no pareo. "0 "que ninguem vai afetar", e prognostka: ao governo do MaranMo em 1990, ir- deSaraey poepi^io Silvio Santos, ate

principal dado a ressaltar na pesquisa "Silvio nao tera como selivrar da ima- rompeu no escrit6rio Mm a informasao icKscenteu 
au^ "se ocifflf', diz Marcos Antonio Coimbra. gem desgastada de Sarney durante de^ue^ovemador Epit4cio Cafeteira W Wf"Os demais servem apenas como uma campanha". SaiS^Kitolee^S W-•'
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Tambem e notavel a percep«ao do candidate de Sarney. Nao e por acaso ^ CaSteio ocupando a lideranca 1 estimulam golpes eleitorais de ultima HH§| |p8|pP
eleitorado sobre o impacto do fator que o candidate, nos ultimos comkaos, da campanha de Collor no Maranhao, hora. Isso equivale a uma obstrusao das |WJ\> 4 \
Silvio na trajetoria de Collor. Em res- voltou a atacar vigorosamente o presi- a recente adesao do seu amigo Cafetei- eleicfies." f \ , Jg® ».« mm \ >" Hf
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dato que, na opiniao do eleitor, mais marajas, que temos qw esron^ omm Ihos e seguidores, uma desconfortSvel polis, municipio de GoiSs, o candidate ' sLr, j . Wi.l
perde votos com o ingresso de Silvio voto , e a quem acusou, no interior de candidatura Leonel Brizola, a quem Jose do PT, Luis Inacio Lula da Silva, estra- , k « • X,
nadisputa,41% apontaramCollor. "Na ° aV'»' Sarney Filho vemelooandoem pronun- nhou que a imprensa esteja preocupada, Hh I ,
cabeca do cidacao, a candidatura Silvio corrupoao . «a Muipc i^wns^ wio ciamentos publicos. Enquanto instruia apenas,com ochamado Caso Lubeca — (x*<W, 1 ®
Santos e um petardo em cima de Fernan- p.r°grama de CoUor no horanogratuito, g enipo a inanter esta porta aberta, nome de uma empreiteira que trabalha $&&& |
do Collor", constata Coimbra. Outra ja s"r8iuj 

^Vji't,, ?. -scParar presidente voltou a Brasilia na qoite do com a prefeitura de Sao Paulo e que Armando Lorrea Silvio Santos >•&
dor de cabeca para o atual favorito pode a® ^"!5!jjP'}r dia 15 ji decidido a detonar a candidate- ofereceu ajuda & sua campanha — , o- direita ja sabe que corre riscos de nao sendo feito", destacou o governador do j?
vir a ser a boa imagem que, ao menos 5SSl™Jn"''{S®**?! ra de Silvio Santos, com tinha almo9a- rientando-a no sentido de descobrir chegar ao segundo turno." Estado do Rio. Moreira espera que 0",1
neste primeiromomento, Silvio transmi- Hal m aue Eanar^ SX do',' . .. "quanto Silyio Santos pagou para' Ar- Criticas - Em Fortaleza, onde se quadro sucessorio nao seja alterado rom «
te: 61 % dos consuitados acham que ele J™ Insuoessoai - Ao discurso de mando Coma renunciar. Em oito cida- encontrava ontem, Mario Covas disse 3 candidatura do apresentador do SBT, lt
sem um "bom candidato", contra apenas# J*"® J| Sra(fos 

™aDrMentado^ manter um comportamento de magistra- des do intenor paulista, onde esteve em a de siivio Santos era mas sustentou: "Havera prejuizo e M
22% que opinam em sentido contrario. MsCelenrSrioS comoauS d° na.e,"g,0 If™ «sco^ d° «« suces-, rampanha on em, o wndidato do PRN, ^ ..d is paradoxal um absur. o processo eleitoral e democratico e naoy,
-- , cosiuma eiepropno,jju«ocomoj»uairo- jor, o presidente Sarney contrapos uma Fernando Collor, endureceu o torn de •*»«..• Win-tf Jntr» m <tsmnta «« n para os candidates. Queremtirar a credir-.

E compreensivel, assim, o frisson que no, cantar uma musiquinha invanavel- realidade de inger^ncia. No dia 4.de se- suas criticas ao presidente Jose Sarney, a m»nm IntiHn Paitam ancnas n Hia« bilidade do processo, desrespeitando os 'f.
p^pprre a campanha de Collor. Mesmo mente terminada com os versos tembro, tentou pessoalmente convencer quem acusou de tentar dificultar a con- !!£??anseios da popula?ao, que tem como sua, J
sqm estar de posse dos dados da pesqui- cota nowa e^ vww |ndm no rol 0 empresdrio Antonio Ermirio de Mo- solida?ao do processotlemocrdtico. Sem- Snatm verdarfeira "ltima esperanga a elei^ao de um novo""
S9, o propno candidato, na madrugada presidente da Repubhra. "O presides- raeg a accjtar a-candidatura.-Eimirio re- pre com alusoes claras, mas indiretas, a quat^° ,' 

emPr®e"dem 
yerdadeira presidente» l-sqde ontem, no Rio, reclamava contra te Sarney/i cofaa nona...w Cenas desse cuson. Toitou Jdnlo Quadros, sem su- SUvio Santos, Collor chamou a aten?ao maratona peios mmcipios brasiieiros. 0 g0vernador de Minas, Newton

candidatura de ultima hora: "Trata-sede tipo devem brevemente frequentar o vi- ces». ; A i : > ^s'^:aw 
' ' de seas eleitores: "Este nao e um mo- " candidate do k>ub nao quis, no en- Cardoso> reuniu seus assessores mais im-,j3

uma trama do presidente Sarney, de uma deo no hor&rio do PRN. Edison I^t^^iliHUidpr do^FL do. m6nto para brincadeiras, para se im- tento, fazer promosticos sobre as candi- portantes, no Palacio da Liberdade, em «i,
manobra que e preciso desmascarar a rjminanha de Collor esoera aue MaranhSo, comecoti entSo & canalizai* provisar. Nao e um momento para se aaluras que perdem ou gannam com a gg]0 Horizonte, considerando possiveUj
Mesmo assim, Collor, nao exterioriza haja uma bataM judicial no Tribunal as insatisfa?5es de vArios poMticos do , j)ehniUr que entrem pela janela da elei- ^7"a cria?aode um impasse" que_resulta-,0
uma preocupa?ao especial com a novida- Suuerior Eleitoral em torno da imnus- partido que perdiam terreno para os ^3o para tentar confundir o voto do mesmo tempo, o dono do MJi e seu n3) j^do ele, da batalhajuridica pelo„j.
de. Ele chegou a lhlO de ontem a casa do fa candidatura Silvio Snntos. mas que adqiram ii:primeira hora a cmdi-" povo mais sofrido." principal animador de programas de au- registro ou nao do novo candidato do
empresario Jose Moraes, procuradordo nao pretende mover uma palha nessa datura de Collor de Mello. Ne»e caso Em quase todas as capitais a Candida- '^e* 

ministro Aureliano Chaves em pMB. Newton fez contatos, por telefone,^
jQgador Bebeto, do Vasco e da Sele?ao direcao "Collor nao tem interesse em estava o senador Hugo NapoleSo (PI), tura do dono do SBT Silvio Santos Delo n O ex ministro Aureliano Chaves, em com o governador do Rio Grande do;"
Brasileira. 0 craquecolloriu, foi fotogra- propor' a impugna?ao", diz C14udio Pf1do PFL'. 1ue procurava uma partido Municipalista Brasileiro (PMB), ^ Norte- Geraldo Melo, que tambem ali#
fadoegravou tapes para a campanha no Humberto. "Nao sentimos a candidatura foi recebida.com. surpresa. A maioria das d?SSSiSMbSoS mentao mesmoponto dev.sta j
horano eleitoral gratuito. amea?ada. 0 que vamos fazer sempre liderangas politicas que opinou sobre ela, dLte Jo^'samev ^a 2estac5o e na^ , ^^-UmaPreviareal.zada pe--

' Collor tinha percorrido oito cidades denunciar a manobra do Planalto " como 0 governador fluminense Moreira SoTSffiS de Silvio Santo L° -adial'Sta Pern.ambucano Geraldow
dp interior paulista em comicios e car- empresario Paulo Octavio Pereira, velho Franco ou 0 candidat0 do PFL-Aurelia" T comanda um P^am,a M
r§atas e devena dormir em Sao Paulo, amigo e estreito colaborador de Collor, Ermirio e um homem serio e as declara- if ,mas acabou seguindo para o Rio para chegou a defender a lmciaUva da unpug- do interior) j0§0 Alves, de Sergipe, onde Dara tumultuar a camoanha ekitoral em ?6e? dele mere«em ser examinadas pelo r0 iugar a Lula' com 30 votes e registrou"'
cbmpromisso com Bebeto. Mostrava-se na?ao, mas a ideia nao vmgou. A ela se as candidaturas de sucesso ja estavam sua rata final 0 candidato do PSDB Palacio do Planalto."' um empate de 28 votos entre Silvio San-6
biem disposto durante o coquetel com opuseram desde o inicio,entre outros, todas ocupadas. • Mario Covas culoou a leeislacao eleito- 

"Eu entro de corpo inteiro nas coisas tos e Fernando Collor. Os ouvintes de'" •
salgadinhos que reuniu duas dezenas de Uma-semana depois do almo?o que ral vigente "pela Srecha" que Mrmitiu a e nao tenho o habitode fapr manobras Freire opinam sobre a sucessSo por tele-"1
pessoas, inclusive o gowmador do Piaui, $^5?«SSSSSiSS6 JSSMSSSJSSlSi Tenh. ,le » m,» te Na captol de Pmamb Jo ba»
Alberto Silva, e membros de sua campa- Ma^<Sm£ san0 S,lvi° Santos' <> ministro Joao sidencial, sem esconder que esse fato no- Sa,v°y> u,m fos mais frequentados na:?
nha mmo o secretario de imnrensa Marcos Loimora, da assessona mais Alves promoyeu uma reumao de toda v0 ^dg mudar tudo ' q ?. . ^ ^ lor°an,? comqueiras na cidade pela classe media, discutiu a valeSk
ni 

'riir. 
Hnmivrtn Pnsa p <!iiua ^im rfp proxuna do candidate. bancaaa o PFL em sua casa. Os pefe- r 

' 
, , , pohtica brasileira , salientou Aurehano. a entrada do dono do SBT na eleisao. it;Claudio Humberto Rosa e Silva, um de jjstas pajtiddrios de Collor registraram, ,N° Congrraso, deputados dos mais Impuena«fto — Em entrevista Indiferente mesmo a candidatura Sil-seus mais proximos assessores, o depu- P J**™ mm ^ estranheza, que a reuniao pa- yanados partidos tambem se mostraram coletiva nol>alacio Guanabara, o gover- vio Santos ficou o Diretorio Regional do ,tado Renan Calheiros, lider do PRN na aa 'eira oa semana passaoa, aniw oe recja ter sido convp^^' para uma "ai_ lndimados. 0 deputado Victor Faccione nador Moreira Franco defendeu a im- partido Municipalista Brasileiro (PMB),-1

Camara, e a jornalista Belisa Ribeiro, embarcar para Campina urande (fB), fonria de posi?oes". Era para todos se (PDS-RS), em discurso, fez uma alusao a pugnagao da candidatura de Silvio San- emPernambuco que manteve seu apoio-^
rdsponsavel por seus programas de tele- ele tomou conhecimento, pelo jornal sentirem liberados. um dos quadros do programa de Silvio tos pela Executiva Nacional do PMDB, a Fernando Collor, informaram o liderj<
vislo no horario eleitoral eratuito. De- Correio BrazOiense, de uma entrevista Em outra reuniao na casa do minis- Santos na TV: "Ele vem, ao que tudo acompanhando o PDT, o PT e o PDS. na Assembleia Legislativa do estado,1
nois aue alguns fotografos se retiraram em' que o advogado que assiste a cam- tro Joao Alves, tersa-feira, dia 17, Au- mdica, n5o atraves da porta da esperan- "Nao fa?o parte do comando pemede- Manuel Alves, e a vereadora por Recife 1"rwL W^nthA« wa« dh n«mLm HnTnK„n,ii!„ reliano Chaves concordou em renun- sa, mas do casuismo. 0 deputado Octa- bista, mas se o fizesse, creio que a manei- Geralda Farias. 0 PMB nasceu em 1986-0Collor tomou cerveja, e recolheu-se as 4h panha, o ex-mimstro do Tnbunal Su- dar; dia ,9> acertou tudo com SUvio vio Elisio (PSDB-MG) foi mais duro: ra de frustrar essa manobra grave e in- para permitir que o usineiro Antonilda manha a um apartamento no hotel penor Eleitoral C6I10 Silva, anuncia- Santos, e no dia 20, recuoti. Inconfor- "Entra em cena um candidato que nao digna seria a de denunciar. E o local da Farias entrasse na coliga$ao que elegeu^Caesar Park, em Ipanema. vai que o PRN deveria impugnar mados, os senadores continuaram es- tem programa, n2o tem propostas, nao denuncia e o TSE." Miguel Arraes governador e conquistas-'

A reclamacao de Collor contra Sar- candidatura se Silvio fosse candidato. perando a desistencia de Aureliano tem equipe."Q deputado Paulo Ramos "O mais odioso nao esta no sr. Silvio se uma cadeira de senador. 0 nucleo"'
nPv Hpvp Har n Iran rfp rninn «.r5 trafa Irritado o candidato encarreoou um s6 se envolveram na procure de uma (PDT-RJ) disse que "a candidatura de Santos, no sr. Armando Correa (ex-can- pernambucano do partido e o mais forte'Mneydevedaro torn de como sera trata- Irritado, o candidato encarregouum nova icgenda para SUwo Santos quan- SUvio Santos representa uma manobra didato do PMB) ou no Marcondes Ga- do pais: alem do senador Farias conta'tda a questao Silvio Santos por sua assessor de desiazer a iniciativa. do se COnvenceram de que estava fir da direita corrupta, golpista e entreguis- delha (ex-PFL). Esta na manobra, na com cinco deputados estaduais, 25 pre-vcampanha, daqui para a frente. "Esta- (R.A.S.) cando muito tarde. ta. Isto serve para demonstrar que a mumunha, na maneira pela qual esti feitose 178 vereadores.

Impugnagao amea$a Sflvio ™d°e Mokfe3

Leitao de Abreu de"levantaroveudapessoajuridi- IlDVOC3.Ildld3.tO
, , qit)t ca", como se retirasse uma m&scara ^—. :t

acusadono do bBl para mostrar o que esta por tras. E, Teodomiro Braga _ )
, de burlar a lei s^oS^,<Eest4porb4s.6° Teresa Cardoso

Filia?ao'-Leitao de Abreu- ~ 
"Corajoso como Da- I II M # %

Joao Bosco Ratelh ,ue> recto manif«S,at6eS de \^Y\ 
Tl I I

- eOlioSilva—Saaedita,'Imla, que ^^roSunda5^ieM!oSffio; I I ¦ X. \ WRAS1LIA — "Para nao dar ra- silvin Santos nossa merecer imoue- Brasileiro anunciara hoje, no horano ¦ ¦ ¦¦ W¦'BzaoaDeGaulle"-aquemse nagao 
no TSE^m razao de sua Elia- d?S^S°M»sSi

' 1 um^a'issirioo Jrofesso? LeitSo Kd/SSrSS3S2 sagem dejanfam'ento dacandidatura do ¦ ¦¦¦ ¦ m JV^V•rie Abreu ex-nresidente do Tribunal quaiquer ariniaaae antenor empresario e ammador de televisao foi ¦ m m M t

aposentado do Supremo Tribunal 3U£SlffiSSS£i$ jftSj " !«¦ I VI >Federal (STF), dec.d»u investir seu fraude, em descumprimento ao que nacional 
do PMB, Jose Fe- | 

| 
A| W J

prestigio dejunsta na condena?ao da reza 0 paragrafo 1°, do artigo 17, da "O brasileiro aue esteva cansado do I I / %1 # ® ^^<1oCe /-v. candidatura do empresario e amma- rnnstitnir.ln NpIp e enhrado ans u ¦ uij.^ es131'® cansaao ao ¦ ¦ M M ,
Hnr dp tHpvisan Silvin Sqntos Seeun- '-onstituKjao. Meie, e coDraao, aos baixo nivel desta campanha, agora ja ¦ MM J »
do Leitao sXio Santos entrou na Partldos Pol'^j 0 estabeleamento tem,em quem volar. 0, brasUeiro que U UM~ ^^V .1

s ucesslonres ide nda°a t ra vis de de nonnas de fidel.dade e d.sciplina estava indeciso agora jS tem candidate: ^ ^ ^
nfi* partidanas. Neste caso, pela interpre- Silvio Santos", proclamou .0 deputado m I % / ^

JSfif?fn oIj^Pli ta?ao dada por Leitao, houve "uma Jose Felinto, m torn cerimdnioso, ao \ I 1 i 1ju.idica e incontestavel. fraude concertada para que ele ad- iniciar 0 pronunciamento que ocupou 1% I /m °
Leitao esta convicto de que a can- quirisse essa condi?ao". inteiramente osdois minutes e meio de I I /% 3• didatura Silvio Sanlob'nao resiste ao Na opiniao de Leitao, 0 animador programa do PMB. Ele terminou com I % / % •.oO^ i

exame do TSE. Para ele, a Lei Com- Silvio Santos teria que estar flliadoao umapelo: Silvio, com voce 0 Brasil vai I M ^ —— c. aC
Jlementat n° 5, emp'ena vigencia, PMB. "A renuncia do cidadao que voltar a sorrir. Vote em Silvio Santos, ¦ yk g 1L / 3

„ inviabiliza a pretensao do dono da ocupava a condicao de candidato an- yotando no^numero 26. Com Armando ¦ ^
;i;rede Sistema Brasileiro de Televisao teriormente (Armando Correa) foi Correa voce estara votandp em Silvio r>&
...(SBT), que por deter uma concessao feita em favor dele, diretamente. Era Santos parasornr B^i ^ d
„do governo devena ter-seafastado_da preciso que ele renunciasse e o parti- , . f'Sn r6 anunciar o novo cand1- ^ I I ~ i >— ;emissora seis meses antes das ele^oes, do indicasse outro candidato. Ali, fi- I m. I M. mou seja, em 15 de maio passado. cou clara a negociafao em razao tarn- L I /%
_ SimulagSo - "A situagao Armando Correa pelSLdor de tele- |\ I /"\ |\amda mais grave porque ele investe pndidato anterior nas pesquisas de visao. Da reserva remunerada da Mari- % ¦ 1 I / 4contra a legislate ao simular que mten?ao de voto , assmala. nha, deputado estadual ha duas legisla- V J I ¦ / anao exerce o controle da pessoa jun- fitica—Do ponto-de-vista etico turas e integrante da Assembleia de Deus I M ,\dica que representa e a qual esta-pyp- ^ politico, J. ^jLujunl...^' jjifijjj^rgrripiwi ——t-nPTir0*'^ ,sa a concessao da televisao , analisa condenavel, no raciocinio de Leitao. reu a fieuras biblicas nara definir Silvio ^ .^^^m C £ 

1 
J - ~

Leitao, chefe do Gabinete Civil nos Ele afirma que e inegavel "a malicia Santos. "Voce pode dizer: mas o Silvio I m m f ^ ^' governos dos generals Emilio Medici 0 oportunismo" de Silvio Santos ao nao e tudo isso, seria muito para um I /• ¦ W ffl M
e Joao Figueiredo. lan?ar-se a 15 dias das elei^oes, sem homem. Mas ele e o que mais se aproxi- ^ I ir ¦ jA Lei Complementar n° 5, de expor-se aos mesmos desgastes dos ma disso", afirmou Felinto na sua quar- I / B J
acordo com Leitao, esta em vigor demais candidates. Sobre esse ponto ta e ultima grava9ao do programa. ¦ M ^ ¦ AH ^
porque a Constituigao e omissa a res- pesa ainda questao juridica, ja que Numa das tentativas mal sucedidas ¦ m H B ¦

"-peito e nenhuma lei posterior a con- propaganda que Silvio Santos nao para definir Silvio Santos, ele disse por m ml
testa. "Estamos diante de um caso tera tempo de fazer e institucionaliza- engano que o Brasil precisava "de 

^um' 
que juridicamente e conhecido como da e faz parte do processo eleitoral. l^nnp fn^vSn ^^0,^ 

' 
.

recep?ao do direito anterior", expli- Ainda sob o ponto-de-vista juridi- gigante que foi venado po .

n Fie esclarece oue Silvio Santos co' Leitao.acl?a P°sslvel e valida rn O presidente Sarney disse que nao k
„ 

' . , • interpretagao de que a candidatura de '—' comidouo empresario Antonio Er- ft i
^^de forma notora , exerce o controle Silvio Santos fere a concepgao consti- mlrio de Moraes, diretor-superintenden- I
..da pessoa juridica do SBT, enqua- tucional de partido politico. Ele ob- te do grupo Votorantim, a se candi- vjUsfel '
¦ drando-se, portanto, no que dispoe serva que o Brasil e um Estado pluri- datar a presidente da Republica, confor- I JJbr I

Lei Complementar n°5. partidario, democratico, e no qual me afirmou o proprio empresario ao de- V Wj) '
"Fv;c,p0f™,An,„n^0nm™ opiniao da sociedade e manifestada darar que a candidatura Silvio San- \ iExiste a fraude quando a pessoa atraves dos partidos. "Nao e admissi- tos era um golpe planejado dentro do,jse esconde por tras da capa da pessoa vel, portanto, que ajguem se lance Pal&cio do Planalto. Sarney disse que ja r-j r-^« \ ry r~\ /^vi !"juridica. Embora o Codigo Civil esta- Presidencia da Republica a 15 dias da convidou Ermirio duas vezes, mas para J FJ jQ I /* \ l D 1( 0 lj «bT. !

belega que a pessoa juridica se distin- eleigao, sem partido e sem progra- ser ministro das Relagoes Exteriores, '¦
gue dos seus socios, o pensamento ma", diz. Por fim, Leitao de Abreu 0 emPresario "cusou. Mas reconhe- nktaQ cvmnmc X cauiita ud acitctdaf .... .. ... .... . ceu que, a pedido de um amigo co- 65 ANOS DE BONS SERVICOS A FAMILIA BRASILEIRA
juridico mais recente, ja com exem- acredita que a exiguidade dos prazos mum, teve uma conversa com Ermirio, Rua da Assembleia, 65
plos concretos no Brasil e no exterior, aos quais esta submetida a Candida- que o nome do empresario foi cogitado Tfel.: PABX 221.4988 - 221.4471
nos leva aquele caminho conhecido tura Silvio Santos e fatal. em conversas com diversas pessoas so-

__J bre a sucessao presidenciai. iBS9!I^S9BBSB955SSSBBBHBBKffiB9HBHBBBBS999^HI^HHSHHB9BBIi^^^^g

2" Edição ? quinta-feira, 2/11/89 ? 1° caderno ? 5^BrasilJORNAL DO BRASIL

(Continuação da primeira páginà) mos denunciando a trama, o oportu-
nismo, o solpismo do Planalto, que

A primeira pesquisa do instituto Vox quer interferir no processo", ataca o
Pópuli para medir o significado da pre- deputado Renan Calheiros. "O presi-
seríçá de Sílvio Santos como candidato dente da República, ao patrocinar essa
Presidência contém outros dados dignos candidatura, mostra que tem mais preo-
de'nota. Um deles é o impressionante cupação com a impunidade de seu gover-
ni,\pj;;de informações que o eleitorado no depois que deixar o poder, do que
manifestou com relação às manobras que com o futuro da democracia brasileira."
resultaram na candidatura: nada menos Para o deputado, Collor tem uma : mar-
que 91,6% dos consultados revelaram já gem de voto definida em torno de 22%
saber que Sílvio entrara no páreo. "O "que ninguém vai afetar", e prognostica:
principal dado a ressaltar na pesquisa "Silvio não terá como se livrar da ima-
M; diz Marcos Antonio Coimbra, fiem desgastada de Sarney durante a
"Õs'demais servem apenas como uma campanha .
referência inicial sobre o significado da \ orientação de Collor é efetiva-
candidatura Sílvio." mente colar, em Sílvio, a imagem de

Também é notável a percepção dò candidato de Sarney. Não ê por acaso
eleitorado sobre o impacto do fator que o candidato, nos últimos comkaos,
Sílvio na trajetória de Colíor. Em res- voltou a atacar vigorosamente o presi-
posta à pergunta sobre qual é o candi- dente, que aponta como o maior dos
dato que, na opinião do eleitor, mais marajás, que temos que escorraçar com o
perde votos com o ingresso de Sílvio tó*»

ssia.isíiffioSte
daCollt^.^OTstata11Cohnbr^Outrâ Já surgiu emreout^^id^&separar
dor de cabeça para o atual favorite.pode ^dJ 

g^do^Spríetário1^vir a ser a boa imagem que, ao raenos SBT ^ 0 p)anait0. g copioso o mate-neste primeiro momento Silvic. transnu- M m que SUvio aparece elogiando ote:. 61 /o dos consultado^ achami que ele presjdente ou seu governo. Durante o
será um bom candidato , contra apenas^, pr0graina de jurados, o apresentador
22 /o que opinam em sentido contrario. costuma ele próprio, junto com o auditó-~É 

compreensível, assim, o frisson que rio, cantar uma musiquinha invariavel-
percorre a campanha de Collor. Mesmo mente terminada com os versos é
sqm estar de posse dos dados da pesqui- coisa nossa", e às vezes inclui no rol o
s?, o próprio candidato, na madrugada presidente da República: "O presides-
de ontem, no Rio, reclamava contra te Sarney/£ coisa nossa..." Cenas desse
candidatura de ultima hora: "Trata-se de tipo devem brevemente freqüentar o vi-
uma trama do presidente Sarney, de uma deo no horário do PRN.
manobra que é preciso desmascarar. A c^nha de Collor espera queMesmo assim, Collor, nao extenoriza haja uma batalha judicial no Tribunaluma preocupaçao especial com a novida- s rior E,eitora, ^ tomo ^ ^de. Ele chegou a lhlO de ontem a casa do „ -0 ^ SUvio Santos, másempresário Jose Moraes, procurador do não pretende mover uma palha nessa
jogador Bebeto, do Vasco e da Seleção direção. "Collor não tem interesse emBrasileira. O craque collonu, foi fotogra- Q a ^^550»^ diz Cláudiofado e gravou tapes para a campanha no Humbert0> «Não sentimos a candidatura
horário eleitoral gratuito. ameaçada. O que vamos fazer sempre é

[ Collor tinha percorrido oito cidades denunciar a manobra do Planalto." O
dp interior paulista em comícios e car- empresário Paulo Octavio Pereira, velho
reatas e deveria dormir em São Paulo, amigo e estreito colaborador de Collor,
mas acabou seguindo para o Rio para chegou a defender a iniciativa da impug-
cómpromisso com Bebeto. Mostrava-se nação, mas a idéia não vingou. A ela se
tem disposto durante o coquetel com opuseram desde o inicio, entre outros, o
salgadinhos que reuniu duas dezenas de irmão mais velho de Collor, Uopoldo,

^.taçi^oe—doPM nsaR&ssâfeséAlberto Silva, e membros de sua campa- Marcos Coimbra( da assessoria mais
nha, como o secretario de imprensa próxima do candidato.
Cláudio Humberto Rosa e Silva, um de _ „
seus mais próximos assessores, o depu- , CoUor sempre foi contra. Na segun-
tado Renan Calheiros, líder do PRN na da"feira da a™3™ P8883^ antes de
Câmara, e a jornalista Belisa Ribeiro, embarcar para Campina Grande (PB),
résponsável por seus programas de tele- ele tomou conhecimento, pelo jornal
visão no horário eleitoral gratuito. De- Correio Brazflioise, de uma entrevista
pois que alguns fotógrafos se retiraram, em' que o advogado que assiste à cam-
Collor tomou cerveja, e recolheu-se às 4h panha, o ex-ministro do Tribunal Su-
da manhã a um apartamento no hotel perior Eleitoral Célio Silva, anuncia-
Caesar Parle, em Ipanema. va que o PRN deveria impugnar a

A reclamação de Collor contra Sar- candidatura se Silvio fosse candidato,
ney deve dar o tom de como será trata- Irritado, o candidato encarregou um
da a questão Sílvio Santos por sua assessor de desfazer a iniciativa,
campanha, daqui para a frente. "Esta- (R.A.S.)

Â rmandoCorrêa
direita já sabe que corre riscos de não
chegar ao segundo turno." |

Críticas — Em Fortaleza, onde se
encontrava ontem, Mário Covas disse
que a candidatura de Silvio Santos era
coisa "de um país paradoxal, um absur-
do, porque ela já entra na disputa sem o
menor sentido. Faltam apenas 13 dias
para a eleição e os demais canididatos, há
quatro meses, empreendem verdadeira
maratona pelos municípios brasileiros."
O candidato do PSDB não quis, no en-
tanto, fazer prognósticos sobre as candi-
daturas que perdem ou ganham com a
entrada em cena do homem que é, ao
mesmo tempo, o dono do SBT e seu
principal animador dé programas de au-
ditório. •

O ex-ministro Aureliano Chaves, em
Belo Horizonte, fixou-se nas declarações
do empresário paulista Antônio Ermírio
de Moraes, que responsabilizou o presi-
dente José Sarney pela gestação e nasci-
mento da candidatura de Sílvio Santos.
O candidato do PFL afirmou: "Antônio
Ermirio é um homem sério e as declara-
ções dele mereçem ser examinadas pelo
Palácio do Planalto." •

"Eu entro de corpo inteiro nas coisas
e não tenho o hábito de fazer manobras
de, envolvimento. Tenho até o mau hábi-
to de não me preocupar com manobras
que estão se tornando corriqueiras na
política brasileira", salientou Aureliano.

Impugnaç&o — Em entrevista
coletiva no Palácio Guanabara, o gover-
nador Moreira Franco defendeu a im-
pugnação da candidatura de Sílvio San-
tos pela Executiva Nacional do PMDB,
acompanhando o PDT, o PT e o PDS."Não faço parte do comando pemede-
bista, mas se o fizesse, creio que a manei-
ra de frustrar essa manobra grave e in-
digna seria a de denunciar. E o local da
denúncia é o TSE.""O mais odioso não está no sr. Sílvio
Santos, no sr. Armando Corrêa (ex-can-
didato do PMB) ou no Marcondes Ga-
delha (ex-PFL). Está na manobra, na
mumunha, na maneira pela qual está

Sílvio Santos
sendo feito", destacou o governador do-*
Estado do Rio. Moreira espera que o*,!
quadro sucessório não seja alterado com $
a candidatura do apresentador do SBT, ^
mas sustentou: "Haverá prejuízo é para.;,
o processo eleitoral e democrático e nãoy,
para os candidatos. Querem tirar a credi-^.
bilidade do processo, desrespeitando os 'f,
anseios da população, que têm como sua
última esperança a eleição de um novo""
presidente."

O governador de Minas, Newton
Cardoso, reuniu seus assessores mais im-,j3
portantes, no Palácio da Liberdade, em ,t,
Belo Horizonte, considerando possíveM"a criação de um impasse" que resulta-, qria, segundo ele* da batalha jurídica pelo„ ^registro ou não do novo candidato dò
PMB. Newton fez contatos, por telefone,!
com o governador do Rio Grande do;|!
Norte, Geraldo Melo, que também ali-"~
menta o mesmo ponto de vista.

Prévia— Uma prévia realizada pe-^í
lo radialista pernambucano Gerald&ú
Freire, qiie comanda um programa po-râ
pular todas as manhãs na Rádio Jornal
do Commércio, em Recife, deu o primei-, .v
ro lugar a Lula com 30 votos e registrou
um empate de 28 votos entre Sílvio San- 4
tos e Fernando Collor. Os ouvintes de"'1
Freire opinam sobre a sucessão por tele-!'1
fone. Na capital de Pernambuco, o bar-'I
Savoy, um dos mais freqüentados na;?
cidade pela classe média, discutiu a valem»
a entrada do dono do SBT na eleição, iq

Indiferente mesmo à candidatura Síl-
vio Santos ficou o Diretório Regional do .
Partido Municipalista Brasileiro (PMB),-1
em Pernambuco, que manteve seu apoio-}1
a Fernando Collor, informaram o líder !
na Assembléia Legislativa do estado,^
Manuel Alves, e a vereadora por Recife i
Geralda Farias. O PMB nasceu em 1986kD
para permitir que o usineiro Antonio^
Farias entrasse na coligação que elegeu^
Miguel Arraes governador e conquistas-'
se uma cadeira de senador, O núcleo' ^
pernambucano do partido é o mais forte'M
do pais: além do senador Farias conta i*
com cinco deputados estaduais, 25 prei i
feitos e 178 vereadores.

rivirS compara a

Dayid e Moisés

novo candidato

Impugnação ameaça Sílvio

Leitão de Abreu
acusa dono do SBT
de burlar a lei

de "levantar o véu da pessoa juridi-
ca", como se retirasse uma máscara
para mostrar o que está por trás. E,
neste caso, o que está por trás é o
Sílvio Santos", diz.

Eiliaç&o — Leitão de Abreu —
que já recebeu manifestações de
apoio de juristas como Miguel Reale
e Célio Silva — acredita, ainda, que
Sílvio Santos possa merecer impug-
nação no TSE em razão de sua filia-
ção ao PMB. Segundo o ministro, a
falta de qualquer afinidade anterior
còm o programa e o estatuto do par-
tido empresta à filiação súbita do
animador ao PMB a característica de
fraude, em descumprimento ao que
reza o parágrafo 1°, do artigo 17, da
Constituição. Nele, é cobrado, aos
partidos políticos o estabelecimento
de normas de fidelidade e disciplina
partidárias. Neste caso, pela interpre-
tação dada por Leitãp, houve "uma
fraude concertada para que ele ad-
quirisse essa condição". .

Na opinião de Leitão, o animador
Sílvio Santos teria que estar filiado ao
PMB. "A renúncia do cidadão que
ocupava a condição de candidato an-
teriormente (Armando Corrêa) foi
feita em favor dele, diretamente. Era
preciso que ele renunciasse e o parti-
do indicasse outro candidato. Ali, fi-
cou clara a negociação em razão tam-
bém do fraco desempenho do
candidato anterior nas pesquisas de
intenção de voto", assinala.

Ética — Do ponto-de-vista ético
C pCÜtâCC,, - J^ÜÍJIàíúwwu
condenável, no raciocínio de Leitão.
Ele afirma que é inegável "a malícia e
o oportunismo" de Sílvio Santos ao
lançar-se a 15 dias das eleições, sem
expor-se aos mesmos desgastes dos
demais candidatos. Sobre esse ponto
pesa ainda questão jurídica, já que a
propaganda que Silvio Santos não
terá tempo de fazer é institucionaliza-
da e faz parte do processo eleitoral.

Ainda sob o ponto-de-vista juridi-
co, Leitão acha possível e válida a
interpretação de que a candidatura de
Silvio Santos fere a concepção consti-
tucional de partido político. Ele ob-
serva que o Brasil é um Estado pluri-
partidário, democrático, e no qual a
opinião da sociedade é manifestada
através dos partidos. "Não é admissi-
vel, portanto, que ajguém se lance à
Presidência da República a 15 dias da
eleição, sem partido e sem progra-
ma", diz. Por fim, Leitão de Abreu
acredita que a exigüidade dos prazos
aos quais está submetida a candida-
tura Sílvio Santos é fatal.

Teodomiro Braga e
Tereza Cardoso

BRASÍLIA — "Corajoso como Da-
vid, libertador como Moisés, sábio como
Salomão e administrador como José do
Egito". Assim o Partido Municipalista
Brasileiro anunciará hoje, no horário
eleitoral, seu novo candidato à Presidên-
cia da República, Silvio.Santos. A men-
sagem de lançamento da candidatura do
empresário e animador de televisão foi
gravada às 21h de ontem, no Hotel Na-
cional, pelo deputado estadual e primei- -
ro-secretário nacional do PMB, José Fe-
linto."O brasileiro que esfâva cansado do
baixo nivel désta campanha, agora já
tem em quem votar. Ò, brasileiro que
estava indeciso agora já tem candidato:
Sílvio Santos", proclamou o deputado
José Felinto, em tom cerimonioso, ao
iniciar o pronunciamento que ocupou
inteiramente os dois minutos e meio de
programa do PMB. Ele terminou com
um apeto: "Sílvio, com você o Brasil vai
voltar a sorrir. Vote em Sílvio Santos,
votando no número 26. Com Armando
Corrêa você estará votando ém Sílvio
Santos para sorrir".

A missão de anunciar o novo candi-
dato do PMB foi conferida ao deputado
José Felinto como um prêmio pelo seu
empenho nas negociações para substituir
Armando Corrêa pelo animador de tele-
visão. Da reserva remunerada da Mari-
nha, deputado estadual há duas legisla-
turas e integrante da Assembléia de Deus

Folintn 37 atine rwnr-
reu a figuras bíblicas para definir Sílvio
Santos. "Você pode dizer: mas o Sílvio
não é tudo isso, seria muito para um
homem. Mas ele é o que mais se aproxi-
ma disso", afirmou Felinto na sua quar-
ta e última gravação do programa.

Numa das tentativas mal sucedidas
para definir Sílvio Santos, ele disse por
engano que o Brasil precisava "de um
administrador corajoso como Golias", o
gigante que foi vencido por David.

I I O presidente Sarney disse que não— convidou o empresário Antônio Er-
mirio de Moraes, diretor-superintenden-
te do grupo Votorantim, a se candi-
datar a presidente da República, confor-
me afirmou o próprio empresário ao de-
clarar que a candidatura Sílvio San-
tos era um golpe planejado dentro do
Palácio do Planalto. Sarney disse que já
convidou Ermírio duas vezes, mas para
ser ministro das Relações Exteriores, e
o empresário recusou. Mas reconhe-
ceu qué, a pedido de um amigo co-
mum, teve uma conversa com Ermírio, e
que o nome do empresário foi cogitado
em conversas com diversas pessoas so-
bre a sucessão presidencial.

João Bosco Rabello

BRASÍLIA 
— "Para não dar ra-

zão a De Gaulle" — a quem se
atribui a sentença de que o Brasil não
é um país sério —, o professor Leitão
de Abreu, ex-presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e ministro
aposentado do Supremo Tribunal
Federal (STF), decidiu investir seu
prestígio de jurista na condenação da
candidatura do empresário e anima-
dor de televisão Sílvio Santos. Segun-
do Leitão, Sílvio Santos entrou na
sucessão presidencial através de"uma negociata" em que a fraude
jurídica é incontestável.

Leitão está convicto de que a can-
ididatura Sílvio SantOfnão resiste ao
exame do TSE. Para ele, a Lei Com-
plementar n° 5, em plena vigência,"inviabiliza a pretensão do dono da
rede Sistema Brasileiro de Televisão

!;(SBT), que por deter uma concessão'
^çjp governo deveria ter-se afastado da"emissora 

seis meses antes das eleições,
. ou seja, em 15 de maio passado.

Simulação — "A situação é"' ainda mais grave porque ele investe"contra a legislação, ao simular que
não exerce o controle da pessoa jurí-
dica que representa e à qual está pre-: sa a concessão da televisão", analisa
Leitão, chefe do Gabinete Civil nos

1 governos dos generais Emílio Médici
e João Figueiredo.

A Lei Complementar n° 5, de
acordo com Leitão, está em vigor
porque a Constituição é omissa a res-

• peito e nenhuma lei posterior a con-
1 testa. "Estamos diante de um caso; que juridicamente é conhecido como

recepção do direito anterior", expli-
ca. Ele esclarece que Sílvio Santos,
"de forma notória", exerce o controle511V

..da pessoa jurídica do SBT, enqua-

. drando-se, portanto, no que dispõe a
Lei Complementar n°5.

"Existe a fraude quando a pessoa
"se esconde por trás da capa da pessoa"jurídica. Embora o Código Civil esta-

Beleça que a pessoa jurídica se distin-
gue dos seus sócios, o pensamento
jurídico mais recente, já com exem-
pios concretos no Brasil e no exterior,
nos leva àquele caminho conhecido

65 ANOS DE BONS SERVIÇOS A FAMÍLIA BRASILEIRA
Rua da Assembléia, 65

Tfel.: PABX 221.4988 - 221.4471

lull



6 ? 1° caderno ? quinta-feira, 2/11/89 Brasil JORNAL DO BRASIL

Informe JB

-b*
ú:
.s\
-Ti
~u:
-r#.t

•irç
ín.i
01
A
£!'

"fj
íí.
-ii.
BZ
26
BC
-t:
•n;
VÍ.
olv
•cr
-rr
.s»

3tl
O
*fj

eO
|ii"Oi
0
OE
ao:
•l'
cr
•D*
¦X'
-Oi

<0*
01

-h
m
-10

Cl
fií:
*0
o
3li
-£¦
OC

{V JORNAL DO BRASIL desis-
tiu de co-patrocinar os deba-

tes entre os candidatos à Presidên-
cia da República marcados para os
próximos dias 11 e 12 no SBT.

Considera; o JB qüé, sendo ago-
ra o dono do SfjBT, Sílvio Santos,
candidato a presidente, a. rede dei-
xou de ser veículo adequado para o
evento em questão. . v

? . .
Igual âtitude foi tomada pelo

jornal Folha de S. Paulo, que tam-
bém iria co-patrocinar os debates. ?

Jogo rápido
A Rede Bandeirantes convidou

Sílvio Santos para participar do deba-
te entre presidenciáveis no próximo
domingo. .

Sem debate
.0 programa do PDT que vai ao ar

hoje no horário do TSE cobra da Rede
Globo o debate que não acontecerá no
primeiro turno.

Agenda
O encerramento da campanha de

Ulysses Guimarães será dia 12 com co-
mício em Campos, no Estado do Rio
de Janeiro.

Desabafo
: Primeira reação do candidato

Leonel Brizola, do PDT, ao saber da
candidatura de Sílvio Santos à Presi-
ciência da República pelo PMB:

— Só falta agora, o empresário
Adolpho Bloch também se candidatar.
Pelo menos esse tinha mais credencial.

Oficialmente
Antônio Magri, o líder da CGT,

embarca de armas e bagagens na cam-
panha de Fernando Collor de Mello.

O anúncio será amanhã.

Clima
A dúvida ontem nos arraiais do

PRN era como a campanha deveria
ser conduzida daqui pra frente.

Atacando ou ignorando Sílvio
Santos.

Ficha
Ministro do Planejamento quan-

do era do PMDB e candidato a prefei-
to de Belo Horizonte, ano passado,
pelo PMB, Aníbal Teixeira — que foi
indiciado pela Polícia Federal por cor-
rupção—não apóia nem Ulysses Gui-
marães nem Sílvio Santos.

? .
Vai votar em Fernando Collor de

Mello, do PRN.

Pressão
Choveram telegramas ontem no

TSE criticando a candidatura Sílvio
Santos e pedindo providências ao mi-
nistro Francisco Resek.

Um dos primeiros a chegar dizia"Confiamos egrégio Tribunal salva-
guarda dignidade nacional impugnan-
do candidatura Sílvio Santos".

?
Era assinado pela atriz Marília

Pera, que apóia o candidato Fernando
Collor de Mello.

Jogada
O jogador de futebol Bebeto col-

loriu.
Nos próximos dias vai ao ar no

horário eleitoral gratuito do PRN sua
declaração de voto ao candidato Fer-
nando Collor.

Tucanando
As forças ocultas começaram a

freqüentar o caminho do candidato do
PSDB á Presidência da República, se-
nador Mário Covas.

Depois de Neila Alkimin adotar
Afif e Chico Xavier abençoar Collor, o
médium pernambucano Manoel Perei-
ra Filho, conhecido por Pai Léo, en-
viou uma carta para o comitê de Co-
vas em Brasília garantindo que o

tucano "receberá no dia 15 de novem-
bro uma grande força espiritual,1 do
Astral Superior".

?
| Em tempo: Pai Léo, que é de Ca-
ruaru, já previu a morte do ministro
da Reforma Agrária, Marcos Freire, a
vitória 

"de 
Joaquim Francisco na

disputa pela Prefeitura de Recife e o
acjdente nuclear de Chernobyl.

., >' Ainda este ano a Petroquisa deve-
rá colocar à venda cerca aè 160 mi-
lhõesde dólares — 4% dá empresa —
em ações, conquistando 10 mil novos
acionistas.

A operação foi aprovada no últi-•mo dia 10 pêlo conselho da Petrobrás,
sua holding, e os estudos de viabiliza-
ção estão sendo coordenados, pelo
Banco do Brasil e pelo BNDES.

Na praça
O motorista do táxi Voyage placaTM 1017 que faz ponto na Praça Ge-

neral Osórjo, em Ipanema, no Rio,
aproveitou ontem a manchete do jor-
nal O Dia— "Sílvio Santos.vem aí"—
e improvisou um adesivo.

. Colou duas vezes a frase, uma aci-
ma dá outra, intercalando no meio a
expressão "vice Lombardi", e saiu cir-
curando pela cidade.

Às 15h, foi visto na esquina da
Avenida Rio Branco com Rua Araújo
Porto Alegre, no Centro da cidade.

Humor
Ronald Golias e Nair Bello, que

integram o elenco do programa Bron-
co na TV Bándeirantes, estão em ne-
goçiações com o SBT.

A Idéia é aproveitá-los no progra-
ma de humor que substituirá o Veja o
gordo, no próximo ano.

Fraude
Foi descoberta uma fraude na re-

cente eleição para o Conselho Comu-
nal de Roma, a favor da Democracia
Cristã, que foi premiada com 33 mil
votos fantasmas.

? .
Deve ser terrível viver num país

onde uma eleição pode ser maculada
pela fraude.

Alegria, alegria
Ontem, às 19h30, circulava no

Centro de Nova Iguaçu, na Baixada
Fluminense, o Opala azul do serviço
público estadual placa RJ 7176, com
todos os faróis apagados para não
chamar a atenção.

Conduzia duas senhoras, duas
crianças e inúmeras sacolas de com-
pras.
Tumulto à vista

O ministro.das Comunicações,
Antônio Carlos Magalhães, durante a
cerimônia na qual seu médico Adib
Jatene assumiu uma cadeira na Acade-
mia Nacional de Medicirià, terça-feira,
no Rio de Janeiro, confidenciou a um
amigo o que representa a entrada de
Sílvio Santos na corrida presidencial.

Na sua avaliação, o quadro não se
modifica no Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste.

Mas, no resto do Brasil, tumul-
tua.

Pró-memória
O delegado Mauro Spósito, se-

gunda-feira, voltou ao noticiário de-
pois de quase um ano, agora como um,
dos comandantes da operação que
prendeu Naji Nahas.

No início do ano, Spósito foi afas-
tadopor seu padrinho Romeu Tuma
da Superintendência da Polícia Fede-
ral do Acre, quando se apurava o
assassinato de Chico Mendes, em 22
de dezembro de 1988.

O próprio governador Flaviano
de Melo foi quem pediu o afastamento
alegando que o líder sindical, uma se-
mana antes de ser assassinado, tinha
acusado o superintendente de não to-
mar providências para prender os ír-
mãos Darli e Alvarino Alves, que o
ameaçavam de morte.

9 Faltam 13 dias para a primei-
ra eleição direta para presidente
da República no Brasil desde
1960.

A primeira consulta que deu
entrada quarta-feira no TSE em
relaçio i candidatura Silvio San-
tos foi do presidente do PSC, Vi-
tor Nósseis. Ele queria saíver o
prazo de desincompatibilização
que a lei impõe a apresentador de
programa de TV. O PSC é coli-
gado ao PRN do candidato Fer-
nando Collor de Mello.

A Comunidade Comum Eu-
ropcia abre dia 27 seu cadastro
com mais de 10 mil empresas dos
12 paises-membros numa ligação
on-line para o pequeno e médio
empresariados brasileiro e mexi-
cano. Trata-se da entrada em
operação da Business Communi-
cation Network, que sistematiza-
rá negócios através de troca de
informações que facilitem a cria-
ção de joint-ventures.

A exposição Trajetória Repu-
blicana— 100 anos, montada ao
ar livre nos jardins do Museu da

-Lance-Livre-

República, no Rio, será inaugura-
da segunda-feira, is 18h. A mos-
tra de 36 painéis com reprodo-
ções fotográficas de material do
museu e da revista Veja conta a
história desses 100 anos de Repú-
blica.

Os tucanos não irão pedir im-
pugnação da candidatura Sílvio
Santos. O repúdio do PSDB é de
caráter "moral" e o partido aca-
ta "qualquer decisão do TSE".

Mais uma baixa no SBT: o
repórter político Franklin Mar-
tins pediu demissão da emissora
logo após o anúncio do lançamen-
to da candidatura ie Silvio San-
tos.

Insistente: quarta-feira, o Vo-
yage placa BO 5156, de Brasília,
circulava pela capital federal
com o adesivo de Aureliano
Chaves.

Depois de São Paulo, Rio e
Goiânia, a embalagem plástica de
um litro e meio da Pepsi chega
este mês a Belo Horizonte e Curi-
tiba. No mercado paranaense será
lançada também a Diet Pepsi.

O PT está redobrando a vigi-
lância para a manifestação dia 9
em Volta Redonda e alertando a
militância para não aceitar pro-vocações.

O Ibase está lançando o Ca-
derno de Eleições de sua publica-
ção Políticas Governamentais,
com o perfil dos dez principaiscandidatos e suas promessas.

No primeiro dia <fe venda fo-
ram comercializadas mais de
1.200 camisas com o slogan É
Covas, de autoria do humorista
Millôr Fernandes.

Do presidente do PDT de Per-
nambuco, Lamartine Távora, so-
bre o resultado das pesquisas queaponta Collor em primeiro lugar e
Lula em segundo, no estado:"Também pudera. Nós temos
poucos recursos, enquanto Collor
conta com as prefeituras do PFL.
E a campanha de Lula é feita pelaIgreja, no púlpito e nos confcssio-
nários".

Silvio Santos vem ai. Para
desmoralizar a eleição.

Ancelmo Gois, com sucursais

Controladores de vôo anunciam 
greveHo mm» Ar* onn r» •H Os cerca de 200 controladores civis de vôos®

entram em greve por tempo indeterminado a partirdas 18h de sábado. A decisão foi tomada na assem-
bléia nacional da categoria na noite de terça-feira e
referendada nos estados no início da noite de on-
tem. Os controladores reivindicam desde o ano
passado um reajuste de 197,67% como forma de

tersindical de Estatísticas e Estudos Sócio-Econô-
micos (Dieese). Eles querem tantòan o fim da
Medida Provisória 95, que concedeu reajuste dé
26,06% sobre os salários de novembro e a manu-
tenção das gratificações, segundo o engenheiro
Paulo Torres, do comando de greve.

Como o trabalho dos controladores de vôo é
considerado essencial, a categoria vai respeitar á
legislação, efetivando a paraüsação apenas 72 ho-
ras após a deflagração do movimento: A assem-
blèia de terça-feira confirmou a posição dos 50
controladores de vôo lotados no Cindaicta I (centro
de controle de tráfego aéreo), em Brasilia, queabrange os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, além do Distrito Federal.

Diferença—Cinqüenta por cento do tráfego

aéreo do eixo Rio/São Paulo/Belo Horizonte/Bra- Isilia é de responsabilidade dos1 controladores civis.O restante dos voos fica a cargo dos operadores
militares. Segundo Paulo Afonso dé Menezes, dire-tor da Associação dos Controladores Civis do Bra- -insuportável

praticamen-^I te a metade do que os militares recebem",'assegura. '
De ácórdò com o Ministério da Aeronáutica, os
civis, representam 12% do total de profissionaisexistente ho país.
.. Paulo Afonso de Menezes acredita que, a prin-cipio, o tráfego aéreo não sofrerá com a paralisa-çao, mas teme'pela segurança das aeronaves e
passageiros depois de alguns dias. "Cada operadore responsável^ por seis aviões ao mesmo tempo ecom a; redução do quadro à metade é certo quesurgirão problemas", acredita.

O Centro de Comunicação Social do Ministérioda Aeronáutica garante, no entanto, que "o nível
desegurançado tráfego aéreo será mantido". Nas,

fárteonte—Sidney Lopes/Estado de Minas

Õ corpo üe Pedro ÃrU^ío ficou quatro toras espera do

morre enquanto

esperava na fila

Aposentado

INPS
BELO HORIZONTE — O torneiro mecânico

aposentado Pedro Antônio Ramos, 64'anos, mor-
reu ontem cedo nesta capital na fila do INPS,
enquanto esperava o pagamento de seu beneficio
de NCzS 362. Segundo as testemunhas, Pedro An-
tônio não demonstrou qualquer sinal de cansaço
ou fraqueza antes de cair, já morto, às 6h30.

O corpo do torneiro mecânico permaneceu mais
quatro horas no local, até ser removido para o
Instituto Médico Legal, cujos funcionários aderi-
ram à greve da Polícia Civil, iniciada terça-feira em
todo o estado de Minas Gerais.

Assim como as centenas de aposentados de
baixa renda, a maioria residente na periferia da
capital, Pedro Antônio fora convocadojjara rece-
ber seu beneficio em um posto dó INPS na Praça
Raul Soàres, Centro da cidade, onde chegara as
5h30. Lá, porém, não havia funcionários traba-
ljwndo e um aviso ha porta alertava para a mudán-
ça do local do pagamento, devido à greve. Os
aposentados e pensionistas deveriam procurar uma
agência do Banco Mercantil do Brasil, no bairro de
Barro Preto, próximo dali. Conforme ò aviso, era
necessária a presença do segurado com documento
de identidade para que o beneficio fosse liberado.

- O superintendente regional interino do INPS
em Minas Gerais, Humberto Abreu Soares, atri-
buiu a morte do aposentado ha fila do posto do
Barreiro ao atual déficit de funcionários do institu-

to nó estado, onde cerca de 1.500 servidores aten-
dem mais de 1,6 milhão de segurados. Soares só
soube da morte do aposentado as 17h; assegurou
nunca ter tomado conhecimento de caso semelhan-
te no'país e reclamou: "No estado do Rio há até
excesso de gente trabalhando no INPS, em contras-
té com Minas e São Paulo, onde está a maioria dos
beneficiários".

Como o pagamento do. INPS aos segurados de
baixa renda só é efetuado pessoalmente, o drama
aumenta quando se mora longe. Vicente Alves
Coelho, 52 anos, cónferente de armazém e aposen-
tado por invalidez (deficiência visual) e hoje total-
mente cego, faz, todp inícÍQ,de .mps, uma verdadeira
maratona devido ao, atual sistema, imposto pgloMinistério da Previdência. Residente em Ibirité, nà
região nietropolitana,. a 23 quilômetros de Belo
Horizonte, Vicente depende da solidariedade da
mulher Luísa para vir à capital e receber seu benefí-
cio de apenas NCz$ 230. "Ser aposentado no Brasil
é estar em-constante estado de calamidade"., desa-
bafa.

Celso Ramos, 22 anos, pintor de automóveis, o
mais nóvó dos oito filhos deixados pelo torneiro
mecânico morto ontem, ainda não consegue escon-
der sua revolta. Ao saber nó IML da causa mórtis'
do pai, por insuficiência cardíaca, não acreditou.
Para ele, o pai morreu "de raiva".

Previdência 
pára em 12 estados

Cerca de 15% dos 230 mil funcionários da
Previdência aderiram â greve deflagrada ontem
pela categoria por uma reposição salarial de
151,54%. Aderiram à paralisação os servidores
de 12 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Pará, Paraná, Distrito Federal,
Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Sergipe,
Goiás e Mato Grosso do Sul.

A greve dos servidores do Inamps em Minas
Gerais atingiu ontem três dós quatro postos de
saúde do órgão em Belo Horizonte, segundo o
superintendente regional Deláno Brochado Adju-
to. Os três hospitais dó Inamps na cidade (Alberto

Cavalcanti, Júlia Kubitscheck e a Maternidade
Odete Valadares) funcionaram, normalmente e o
posto de urgência situado em um edifício anexo à
Santa Casa de Misericórdia não'foi afetado.

Delano Adjuto iestimou que dois iml funciona-
rios dos três postos do Inamps em Belo Horizonte
aderiram à greve nacional dós previdenciários. Se-
gundo ele, ò órgão possui cinco mil funcioná-
rios, três hospitais e nove postos dé saúde em
Minas. O posto de àtendiihehto de «urgência anexo
à Santa Casa recebe cerca dè 800 casos diariamente
e tem cerca de 200 funcionários, entrè atendentes,• médicos e enfermeiros.

regiões onde há radar, e ocorrer algum problema
operacional, será utilizado o sistema convencional,
realizado pelo centros de controle de vôos. O Aero-
porto Internacional de Guarulhos, por exemplo,
não terá problemas porque todo o traoalho fêejiico
e de controle é realizado pela empresa Telec<p.uni-
cações Aeronáutica S/A (Tasa), estatal q©ião
aderiu à paralisação, ••->«»»

Negociação — Para impedir a realizâM) da
greve a partir de sábado, uma comissão dejffiíiais
da Aeronáutica está negociando com o secfmrio-
geral do. Ministério do Planejamento, Eloy Coraz-
za, a concessão de níveis de gratificação diferencia-
dos pára os funcionários do Cindacta I. Cem deles
já estão ém greve há uma semana, paralisandocompletamente as atividades nas áreas ae engenha-
ria, programação e digitação de computadoresí

A conseqüência mais imediata da greyp dos
controladores civis de vôos deverá ser o atrasp nos
vôos. Aliada a isso, a operação padrão dos pilotosda Varig, que reivindicam um melhor treinamento
das equipes, deverá tornar critica a situação nos
aeroportos. va

Paralisação obriga^

delegado a soltar I

23 presos em Minas
BELO HORIZONTE — Em decorrênçjã da

greve da Polícia Civil mineira, o delegado-chsfe da
. Divisão de Crimes contra o Patrimônio, JoãoJieis,

teve que soltar anteontem 23 presos que hauiam
sido detidos para averiguações e ocupavamooelas
ém sua delegacia. João Reis disse que a liberação de
presos correcionais "é fato normal quando nada é
apurado contra eles", mas revelou que parte âSs 23
detidos que foram soltos não puderam permanecerna divisão porque não havia escrivães para inlçrro-
gá-los e nem relatórios sóbre os motivos dá prisãoelaborados pelos detetives. , '

Iniciada na última sexta-feira em Juiz de Fora, a
greve por reajuste salarial dos servidores da Polícia
Civil mineira alastrou-se por todas as delega-
cias e repartições da Secretaria de Segurança>Mbli-
ca e têm sua extensão reconhecida até pelo coman-
do da corporação. O superintendente-gerál de
Polícia Civil, Wanderlei Vieira Andrade, admitiu
que pelo menos 75% dos cerca de 8 mil detetives,
escrivães, peritos e demais funcionários lotados na
capital e no interior estão parados. O presidente do
Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas
Gerais, Valdir Madureira Leão, disse que o índice
dé adesão chega a 90%. -tóul

I . iid
Os grevistas decidiram manter alguns serwços

considerados essenciais como a vigilância dosapre-
sidios executada por carcereiros e detetiveiPt o
funcionamento da perícia e do Instituto Médico-
Legal nos casos de acidentes e crimes com mortes.
A abertura e a condução de inquéritos policiais es-
tão suspensas, mas os delegados se 'revezam ^nas
delegacias para lavrar os flagrantes de casos queexijam essa providência e receber as pessoas deti-
das pela Polícia Militar. j.

O secretário de Segurança Pública do estado,
Expedido Orsi Pimenta, anunciou, ém entrevista,
ter se reunido com o governador Newton Cardoso
para encaminhar as reivindicações dos grevistas,
que exigem reajuste salarial de 300%'para recom-
por seus vencimentos aos níveis de 198Í6. Expedito
Pimenta disse que a causa dos policiais üivis
mineiros é justa, mas advertiu que houve "exptóra-
ção de natureza política" em torno das reivindica-
ções. Segundo ele, o governador prometeu a^un-
ciar alguma providência nos próximos dias. A
Polícia Militar está de sobreaviso para intervir-em
caso de incidentes graves, como motins em presi-dios. __

;
Universidades — Assembléia realizada
ontem de manhã na Faculdade de Arquitetura
decidiu pela paralisação dos quase 5 mil servidores
da Universidade Ffederal da Bahia (UFBA), em
adesão à greve nacional dos servidores públicosfederais deflagrada no dia 17 de outubro,'epor
reposição salarial de 151,54%. Mas as aulas çonti-
nuarão, porque os professores não aderiram ao
movimento. Em Minas Gerais, os 4,700 funcio-
nários da UFMG também decidiram entrar em
estado de greve até o dia 6. A categoria marcou
nova assembléia para o dia -7. Os professores e *
funcionários da Universidade de Brasília (UnB)resolveram manter a paralisação iniciada no dià;23
deoutubro.
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Em Fernando de Noronha ò lixo hão agride a natureza

Ecologia dá resultados

em Fernando de Noronha
¦¦ RECIFE — 0 arquipélago de Fer-

nando de Noronha, onde moram 1.400
pessoas que produzem por dia duas to-
neladas de lixo, criou um novo termo
para a linguagem ambientalista nacional:
a ecologia de resultados, como foi batiza-
do um programa avançado de coleta,
reprocessamento, reaproveitamento e
venda de lixo local. Funcionando há um

. mês, a operação começa a dar os primei-
ros resultados: chega hoje a Recife, vindo
de Noronha, o navio Gonçalo Coelho
com 292 toneladas de ferro velho, latas,
plásticos e óleo queimado que estavam
ao relento e agora serão vendidos a em-
presas privadas.

A ecologia de resultados, expressão
criada pelo administrador de Fernando
de Noronha, Roberto Pandolfi, é uma
transposição para a linguagem ecológica
do sindicalismo de resultados que, em
tese, simboliza a luta sindical voltada
para o interesse do trabalhador e distan-
.ciada de objetivos mais abrangentes, co-
.mo a política.

Em Fernando de Noronha, a ecologia
de<resultados significa, segundo Pandolfi,"a adoção pelo estado de medidas admi-
nistrativas capazes de, imediatamente,
repercutirem na preservação do meio
ambiente". Seu primeiro objetivo está
sendo livrar a ilha de todos os entulhos
acumulados durante décadas. Quase ao
mesmo tempo, tenta-se evitar novos pro-
blemas: "O lixo diário da população vem
sendo transformado em adubo (a parte
molhada) ou separado (no caso dos fer-
ros, vidros, papéis etc.) para venda à
indústria do continente", disse Pandolfi.

A médio prazo, a meta é tornar a
coleta e processamento do lixo autofi-
nanciáveis. Amanhã, quando aportar em

Recife, o Gonçalo Coelho terá sua carga
vendida por NCz$ 15.-500, o suficiente
para que o programa continue/sem re-
cursos adicionais. No navio vão chegar
150 toneladas de ferro velho, 500 quilos
de latas, 400 sacos de 100 quilos conten-
do plásticos, 200 sacos de 100 quilos com
papel, 800 sacos de 100 quilos com pape-
lão e 300 quilos de vidros, além ae 18
tonéis de óleo queimado."Se isso fosse continuar na ilha, iria-
mos ter um problema ecológico atrás do
outro", afirmou Pandolfi. Da ecologia de
resultados quase nada escapa. Somente o
lixo hospitalar fica no arquipélago por-
que pode contaminar quem o manuseia
— está sendo queimado diariamente.

Gastos — A administração dé Fer-
nando de Noronha, território do estado
de Pernambuco desde a aprovação da
nova Constituição, só fez um grande in-
vestimento para pôr em prática seu pro-
grama de aproveitamento do lixo: a
aquisição de uma usina de processamen-
to por NCzS 26 mil a preços de abril
último. Agora, o objetivo é não mais
gastar recursos orçamentários: "O que
vamos vender vai ser suficiente para fi-
nanciar os novos trabalhos", afirma o
administrador.

Para conseguir esse objetivo, o estado
contou com o uso gratuito, na volta, dos
navios que aportam no arquipélago to-
dos os meses para levar mantimentos e
até combustíveis. Antes, eles voltavam
vazios e o lixo ficava por lá. O óleo
queimado que o Gonçalo Coelho trans-
portará foi utilizado pela usina termoelé-
trica que abastece o território de energia.
Se fosse jogado em algum local da ilha
provocaria sérios danos ao meio ambien-
te.

Pernambuco queima baleia branca
RECIFE — Depois de muita confu-

Jap, com os ecologistas da Universida-
,„(le Federal Rural de Pernambuco

(UFRPE), duas guarnições do Corpo
de Bombeiros e uma equipe de sanita-
ristas da Secretaria de Saúde de Per-
nambuco começaram ontem à tarde,
em situação "de emergência, a incinera-
ção da baleia branca que apareceu mor-
ta há seis dias na Ilha de Itamaracá, a
45 quilômetros de Recife, e que estava
tumultuando a vida dos habitantes por
causa do mau cheiro.

Os ecologistas queriam que a baleia
20 toneladas e 15,7 metros de com-

primento — fosse enterrada para recu-
perar a carcaça em seguida, mas o
prefeito do município, Everaldo Costa
Galvão, optou pela incineração devido
ao adiantado estado de putrefação do
animal.

"Esses ecologistas só vieram para cá
causar confusão", disse o prefeito, afir-
mando que nada podia fazer para pre-
servar a carcaça do animal. "A 

po-
pulação não queria que a baleia fosse'ertterrada, sobretudo'porque não há
meios para isso. Como iríamos trans-"j)òrtá-la se ela está em decomposi-
ção?", perguntava, indignado.

O professor Luís Lira, da UFRPE e
do movimento ecológico Uma terra só,
.não se conformava com a queima.
Segundo ele, a espécie da baleia —
cachalote — está em extinção. "Preci-
sávamos ficar com essa carcaça na

universidade para sabermos a causa
mortis", afirmou ele, preocupado com
o fato de, em menos de duas semanas,
terem aparecido duas baleias mortas
na costa do Nordeste — a outra surgiu
na Paraíba."As duas são de espécies que vivem
em alto mar e, provavelmente, se de-
frontaram com alguma contaminação
na água, pois duas mortes em tão
pouco tempo seria muita coincidên-
cia", disse Lira. O supervisor regional
do Instituto Brasileiro de Meio Am-
biente e Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), Luiz Vidal, foi coútrário
à decisão: "A incineração poderá pro-
vocar poluição ambiental e marítima",
disse ele, que defendia o enterro da
baleia. A diretora do Departamento
de Fiscalização Sanitária da Secreta-
ria de Saúde, Regina Lopes, deu outra
versão: "Se o animal fosse enterrado,
seria pior para a população pois a pró-
pria água do mar poderia causar ero-
são e, assim, toda área ficaria conta-
minada."

A operação para incinerar a baleia
começou por volta das 13 horas, mas ás
16 horas foi interrompida por causa da
maré alta — recomeça hoje pela ma-
nhã, a cargo de 12 soldados do Corpo
de Bombeiros, nove sanitaristas da Se-
cretaria de Saúde e 20 empregados da
Prefeitura de Itamaracá. Ja foi gasta a
metade do combustível levado pela Se-
cretaria de Saúde — 200 litros de
gasolina.

Leite — A Holanda suspendeu a dis-
tribuição de centenas de tonéis de leite
contaminado por chumbo. Cerca de 16
mil vacas da provincia de Friesland
estão de quarentena e sua produção
4iária, de mais de 500 mil litros, está
fpra do mercado. A fonte do envenena-
mento é um aditivo contido na ração
distribuída a 318 fazendas da provín-
cia. Esta é a segunda vez, este ano, que
os holandeses são forçados a suspender
a"produção de leite devido à contami-

Japão 1 — Na mira dos ecologistas
pela pesca de arrastão, caça às baleias
e uso de madeiras tropicais, o Japão
também vai ser pressionado durante a
próxima semana para reduzir suas emis-
sões de dióxido de carbono, que provo-
cam o efeito estufa. Durante uma confe-
rência sobre aquecimento da Terra, a
Holanda vai pedir ao Japão e a outras
nações industrializadas que, até o ano
2000, mantenham nos níveis atuais suas
emissões de dióxido de carbono (C02).
A conferência, que vai durar dois dias e é
apoiada pelos EUA, começa na próxima
quarta-feira em Noordwijk, perto de
Haia. Autoridades japonesas disseram
que a economia de seu país será a mais
prejudicada pela proposta, devido à sua
alta eficiência energética, desenvolvida
depois das crises do petróleo de 1973 e
1979.
Japão 2 — Maior importador mun-
dial de marfim, o Japão aderiu à proibi-' ção total de comercialização do produto.
Esta decisão havia sido sancionada pe-
la. grande maioria dos países membros

I

da Convenção Internacional sobre Es-
pécies em Extinção, preocupados com
o extermínio dos elefantes africanos. O
Japão, que tem uma cota de quaren-
ta por cento do mercado mundial de
marfim, só aderiu depois de intensas
discussões interministeríais. O pais temia
o risco do isolamento e da condenação
internacional, segundo o diretor geral do
departamento governamental para o
meio ambiente, Setsu Shiga.

Denúncia — Localizado nas proxi-
midades do Parque Nacional da Serra do
Cipó, a 130 quilômetros de Belo Hori-
zonte, o Morro da Pedreira — um afio-
ramento calcário que abriga cerca de-30 cavernas, 160 vias de alpinismo e
uma floresta nativa — está ameaçado
pela atividade mineradora na área. Para
enfrentar essas ameaças ao monumento
natural, que fica em frente à cachoeira
do Véu da Noiva, 19 entidades ecológi-
cas de Minas, Rio e Paraná programa-ram uma manifestação, sábado, com a
presença do candidato do PV à Presidên-
cia, Fernando Gabeira.
Poluição — Pesquisadores da Fa-
culdade de Química da Universidade
Nacional de Assunçãp estão analisando
o nível de poluição provocado pelo uso
de mercúrio no Rio Paraguai. Segundo
denúncias da imprensa uruguaia, os res-
ponsáveis pela poluição seriam os garim-
peiros brasileiros que atuam nas nascen-
tes do rio. Essa denúncia soma-se à de
que os brasileiros também são os respon-
sáveis pela chuva ácida que atinge algu-
mas regiões da fronteira.

Relação entre

células guarda

as lembranças

LOS ANGELES, Califórnia, EUA
— Cientistas da Universidade do Sul
da Califórnia e da Universidade de
Illinois anunciaram a confirmação da
teoria de que a mente armazena lem-
branças através das conexões especí-
ficas entre células cerebrais, que as re-
gistram. Segundo os pesquisadores, o
sistema de circuitos do cérebro — a
rede de vínculos entre as células —
registra trocas físicas quando aprende
uma tarefa. i

Essa teoria da memória por circui-
tos é usada, por exemplo, para expli-
car por que determinadas atividades,
aprendidas ainda na in-fância, jamais
são esquecidas, como andar de bici-
cleta. Os psicólogos Richard Thomp-
son e Willian Greenough, responsa-
veis pçlo trabalho que foi
apresentado oficialmente ontem, ba-
searam suas descobertas em estudos
realizados com 15 coelhos condicio-
nados para se comportarem de deter-
minada forma.

Thompson, da Universidade do
Sul da Califórnia, tocava uma cam-

ainha e soprava os olhos dos coe-
lOS, para fazer com que òs' animais

pestanejassem. Pouco tempo depois,
os coelhos pestanejavam sempre que
ouviam a campainha, sem necessida-
de .do sopro. Através de eletrodos
colocados nos cérebros dos animais,
o cientista descobriu que um grupo
de células localizadas no cerebelo re-
gistrava aumento de atividade.

Greenough, de Illinois, desenvol-
veu a pesquisa e concluiu que havia
màior número de conexões mtercelu-
lares no lado do cérebro que aprende-
ra a pestanejar do que no outro, que
não aprendera essa tarefa. "Nos coe-
lhoa estudados durante dois anos, as
diferenças foram estatisticamente
confiáveis e claramente detectadas",
afirmou Greenough.

Segundo o pesquisador, 
"ficou

confirmado que nas células cerebrais.
que participam da realização de uma
tarefa há uma transformação estrutu-
ral, que evidencia uma troca nos cir-
cuitos anatômicos." Os dois cientis-
tas concluíram ainda que a memória
pode ser armazenada em várias par-
tes do cérebro e não apenas no cere-
belo.

Aidético ganha

moderno centro

de diagnóstico

A partir de agora, as infecções pul-
monares decorrentes da Aids — como
tuberculose e pneumonia — serão diag-
nosticadas de forma bem mais rápida e
objetiva. O Hospital Clementino Fraga
Filho, da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, inaugurou ontem um setor de
endoscopia respiratória voltado exclüsi-
vãmente para o tratamento de aidéticos,
único no Rio de Janeiro.

O paciente será analisado por um
aparelho capaz de detectar lesões do
aparelho respiratório impossíveis de se-
rem percebidas por exames comuns."Vamos tratar nossos pacientes com a
mesma rotina de qualquer grande cen-
tro especializado em Aids nos Estados
Unidos", garante o professor Carlos Al-
berto de Barros Franco, chefe do Serviço
de Pneumologia do hospital, responsável
pela montagem da nova unidade.

No Brasil, as infecções oportunistas
mais comuns em aidéticos são a pneu-
monia e a tuberculose. Em geral, diz
Barros Franco, por falta de aparelha-
gem específica, esses doentes são "tra-
tados no escuro" nos hospitais. "Os
médicos receitam inicialmente remédios
para o tratamento da pneumonia. Se o
paciente não apresenta qualquer melho-
ra, adotam então, por diagnóstico de
exclusão, uma medicação contra tuber-
culose", explica o Barros Franco.

Rapiaez — O problema, diz o
pneumologista, é que se acaba perdendo
um tempo enorme no tratamento do
doente, que também acaba se expondo
aos vários efeitos colaterais dos remédios
usados. O exame do aparelho respira-
tório feito por endoscopia, com o auxí-
lio de um aparelho chamado brônquio-
fibroscópio, assegura em no máximo 24
horas o diagnóstico da natureza dos
males respiratórios, com margem de se-
gurança de 90%, segundo Barros Fran-
co. "A rapidez no atendimento desses
pacientes é muito importante. Em geral,
48 horas após entrarem nos hospitais,
muitos precisam do respirador artificial
para se manterem vivos", conta o pneu-
mologista.

Além disso, o aparelho detecta o
sarcoma de Kaposi (tipo de câncer muito
comum em aidéticos) em seus estágios
iniciais. "Os sinais mais comuns desse
câncer aparecem na pele do paciente, sob
a forma de manchas escuras na face. Só
que às vezes o sarcoma de Kaposi come-
ça a evoluir na traquéia e pulmões do
aidético, antes de se manifestar exterior-
mente", explica Barros Franco.

Nesses casos, o brônquioflbroscópio
é capaz de recolher do tecido afetado
material necessário para biópsia, o que
evita a necessidade de submeter o pa-
ciente a cirurgias. O aparelho come-
çou a ser usado experimentalmente há
dois meses. Até a data de sua inaugu-
ração oficial foi usado com sucesso no
exame de 120 pacientes. O brônquiofi-
broscópio é de fabricação japonesa e
foi com verbas concedidas pelo Minis-
tério da Saúde ao Projeto Aids do Hos-
pitai Clementino Fraga Filho. O proje-
to, coordenado pelo clínico Celso Ramos
Filho, foi criado há um ano, com o
objetivo de montar uma unidade com-
pleta para atendimento e tratamento de
aidéticos.

Cuba descumpre acordo e deixa

\
a

Brasil vulnerdvel

O país continua vulnerável a uma
epidemia de meningite B. Expirou há
dois dias o prazo previsto pelo Minis-
tério da Saúde para a chegada do pri-
meiro lote de dois milhões de vacinas
cubanas destinadas à imunização da
população e a compor um estoque es-
tratégico. O acordo feito entre Brasil e
Cuba estabelecia a remessa de 10 mi-
Ihões de doses até janeiro de 1990, divi-
didas mensalmente em cinco lotes.

Até agora, os cubanos enviaram
apenas um lote de dois milhões de doses
envasadas, que já foi parcialmente gas-,
to no mês de setembro na vacina-
ção de três estados. Segundo o diretor
dá Interbrás, Márcio Aché, no contra-
to assinado com o Brasil, òs cubanos se
comprometiam a enviar quatro milhões
de doses até ò final de outubro.

O atraso na remessa dás doses a gra-
nel (a primeira remessa chegou enva-
sada) parece confirmar os temores do
ministro da Saúde, Seigo Tsuzuki. Em
meados de agosto* quando aguardava a
chegada do lote inicial — que também•sofreu um atraso grande —, Tsuzuki
manifestou algum receio em relação à
capacidade dos cubanos produzirem a
vacina em larga escala, pois a equipe
do governo que viajou até Cuba em
agosto, quando uma epidemia de me-
ningite B se alastrava no país, hão
conheceu as instalações da fábrica pro-
dutora das vacinas."Ainda nem sabemos se os cubanos
já produziram o lote de vacinas que
deveria ter chegado. Eles guardam a

meningite

tecnologia de fabricação e ainda não
nos deram qualquer alegação formal
sobre o atraso dessa nova remessa",
diz Márcio Aché.

O contrato assinado entre Brasil e
Cuba foi feito em regime de counter-
trade — onde cada dólar pago pelas
vacinas retornaria aos cofres do go-
verno através da compra de produtos
brasileiros. Segundo Aché, após a re-
messa total do primeiro lote de dois
milhões de vacinas envasadas, uma co-
missão de técnicos cubanos esteve no
Brasil e comprou mais de 38 milhões
de dólares em produtos brasileiros. Co-
mo o próximo lote de vacinas viria , a
granel, ficou acertado entre os dois
países que, em meados de outubro, um
grupo dè técnicos e cientistas cubanos
viria ao Brasil, para repassar aos téc-
nicos da Fiocruz, no Rio, e dò Instituto
Butantã, em São Paulo, a forma corre-
ta de se misturar os componentes da
vacina cubana.

Técnicos e vacinas não chegaram
dentro do prazo previsto. "Soube que'
os cientistas cubanos possivelmente vi-
riam na próxima segunda-feira", afir-
mou Aché. Ele admite que o gover-
no, por precaução, ainda não subme-
teu ao Congresso a complementação
dos US$ 14 milhões requeridos pelo
Ministério dá Saúde para o pagamento
das vacinas que não chegaram. Mas é
possível que a verba seja liberada tão
logo os cubanos garantam que o lote
de vacinas esteja pronto para ser envi-
ado ao Brasil.

Geraldo Viola — 27-8-89
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O primeiro carregamento de vacina chegou em agosto

A longa novela

da vacina cubana
A compra das vacinas cubanas pare-

cia ser o capítulo final de uma novela
que começou no momento em que o
ministro da Saúde, Seigo Tsuzuki, ad-
mitiu oficialmente que uma epidemia
de meningite B se alastrava no pais.
Tsuzuki foi acusado por vários secre-
tários estaduais de saúde de estar cau-
sando um pânico infundado na popula-
ção. Enquanto técnicos e autoridades
discutiam a existência ou não da epi-
demia, o governo procurava descobrir
de que forma pagaria a compra de 10
milhões de doses da vacina cubana. A
compra sairia, inicialmente, por volta
dos USS 100 milhões.

Descobriu-se, então, que pela meta-
de do preço a ser pago pelas vacinas
cubanas, o Brasil poderia ter construi-
do na Fiocruz, no Rio, uma fábrica
produtora de 12 vacinas — entre as
quais, a de meningite B. A denúncia
foi feita pelo ex-presidente da funda-
ção e atual candidato à vice-presidên-
cia pelo PCB, Sérgio Arouca. A cons-
truçao da fábrica estava prevista pelo
Programa Nacional de Imunodeficiên-
cia, criado em 1985 e embargado tem-
pos depois pelo ex-ministro da Saúde,
Borges da Silveira.

Mediante à enorme quantidade de
doses encomendadas, Cuba báixou o
preço das doses da vacina. Inicialmen-
te, elas sairiam por USS 10 cada, mas
acabaram sendo vendidas a USS 6,5. Os
cubanos sé comprometeram a enviar
as primeiras remessas já envasadas lo-
go na.primeira semana de agosto. O
tato dã vacina já chegar misturada ao
Brasil levantou suspeitas entre técnicos
da Fiocruz de que os cubanos não trans-
feririam a tecnologia de fabricação da
vacina aos brasileiros, como normalmen-
te ocorre em acordos científicos desse
tipo. Essas primeiras 200 mil doses che-
garam somente no final de agosto.

Na primeira quinzena de setembro,
os cubanos enviaram mais úm milhão
de doses da vacina. Os secretários es-
taduais de saúde passaram então a bri-
gar por outro motivo: todos queriam
prioridade para seus estados na vaci-
nação inicial. O Ministério da Saúde
instituiu uma comissão nacional para
estabelecer as regiões mais atingidas pela
meningite, para onde as vacinas deve-
riam ser enviadas prioritariamente. No
final de setembro,, parte do primeiro lote
foi aplicado em municípios de Santa Ca-
tarina, Sergipe e Amapá. Desde então
não se falou mais nas vacinas cubanas.

Doação de 
pele 

salva uma criança

Transplante
favorece a
regeneração

João Bosco
Jardim

T ONDRES -
ÁU Médicos ingleses
conseguiram salvar a
vida de uma criança
enxertando a pele de
um cadáver em uma
extensa área de tecido
afetada por queimadu-
ras quando a paciente
brincava inadvertida-
mente com uma caixa
de fósforos. O enxerto
serviu de base tempo-
rária para a cobertura
dos ferimentos e permitiu que o pró-
prio tecido da paciente se regenerasse,
livre de infecções.

Ferrial Sayed, de dois anos e meio,
foi vítima de queimaduras que afeta-
ram 45% do seu corpo. O chefe da
equipe médica responsável pela cirur-
gia, Dr. Roy Sanders, disse que a téc-
nica empregada é extremamente útil
quando resta pouca pele no corpo do

Nova técnica de enxerto de pele
[• 
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paciente para a recònstituição dos fe-
rimentos. A cirurgia, realizada no hos-
pitai Mount Vernon, em Middlesex,
interior da Inglaterra, foi complemen-
tada com o uso dá droga ciclosporina,
que vem sendo usada com sucesso, há
vários anos, para evitar a rejeição em
transplante de pulmão, fígado e cora-
ção.

A pele de cadáver foi misturada a

pedaços de pele da própria criança e o
enxerto resultante, descrito pelos mé-
dicos como "extremamente frágil",
ajudou a impedir o ressecamento e deu
tempo aos médicos para realizar cinco
outras operações complementares en-
quanto o tecido dà paciente se regene-
rava. A cirurgia recuperou completa-
mente todo o lado direito do rosto e a
maior parte do tecido afetado da me-
nina.

O imunologista Colin Green disse
que o sucesso da técnica deveu-se
principalmente ao aperfeiçoamento
das drogas imunossupressores, como a
ciclosporina. Os enxertos de pele, disse
ele, são mais difíceis do que os trans-
plantes de órgãos e o uso de imunos-
supressores é fundamental para evitar
a rejeição. Temia-se que a ciclosporina
pudesse causar uma disfunção renal, o \
que até agora não aconteceu, quatro ;
meses depois da cirurgia.

O Dr. Roy Sanders disse que não |
está longe o dia em que a cirurgia j
plástica conseguirá transplantar intei- ,
ramente a pele do rosto. "Se os pro- ;
blemas de rejeição de tecidos estra- <
nhos forem resolvidos satisfatória- ¦;
mente, bastará obter o consentimento
dos parentes da vítima. Nesse caso, o 3
paciente que receber a nova pele ficará |
com o rosto parecido com o do doa-
dor", disse Sanders.
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Ortega suspende cessar-fogo e ameaga 
proibir 

eleigao

ittortos

oferwerem "apoio logistico" aos ataques , Essas ooisas tem um profundo sig-
rebeldes. 0 Congresso dos Estados Uni- por todos os crimes cometidos contra nificado simbohco para os mexica- ^
4ps suspendeu, em fevereiro de 1988, a Ontem, o ex-coronel somozista Enri- continente decretaram o estado de exce- n6s", discursou o sindicalista Humberto nos, que, como todos os catohcos, iu
ffltrega de ajuda militar aos\ contras, que Bermudez, comandante inaximo dos gao, o que nao fizemos. Gostaria de ver Centeno. celebram hoje o Dia dos Mortos. ^
tmntendo entretanto o "auxiiio nao-le- contras, criticou a decisao sandinista e alguns mandatarios na rainha pele; ate O atentado a sede da Fenabran J?® „! -mSJ'SSiSfriShl" Ritual de mdscaras e velas
W • anunciou um "cessar-fogo unilateral". Cristo perdeu a paciencia eexpulsoua acusada pelo govemo de atuar como um m Twfc^YnnHir^ I! t™Hi""De nada adiantaram os esforgos de Pedro Joaquin Chamorro Barrios, ex-di- chicote os vendilnoes do templo", desa- brapo civil da Frente Farabundo Marti "P az^?s x "J™™"'- „ „ ~f'~ mas sente sua presenga, sente afeigao'
tgz de nosso governo, pois o presidente rigente rebelde, disse que agora havera bafou. de Libertagao Nacional (FMLN), foes catoucas espannoias para criar econsidera?ao por eles", dizela.
yeorge Bush esta semeando o terroris- um "massacre" dos contras sobreviven- Ortega disse ainda que o voto unani- guerrilha de esquerda — marca um acir- nmjiesia onginai e coionaa. ^ 

0ferencjas sg0 dejxacjas intac-^.i.mo na Nicaragua", disse Ortega. Ele tes, e que Ortega "quer interromper o me do Senado norte-americano, con- ramento da guerra civil de El Salvador, Como as donas decasa no Mexico tas nor varios dias ooraue seeundoapclarou que so retomara o cessar-fo- processo eleitoral". denando a suspensao do cessar-fogo, que desde 1979 ja matou mais de 70 mil inteiro, Cristina Fernandez Garcia, „,Trf,rfjta ac rrianra? mnrtU vnltam
STquando os contras passarem a obe- . _ _ . ... ,nrampnf(>. "imoral, cinico e eleitoreiro". "0 go- pessoas. Na segunda-feira, os rebeldes empregada domestica, comprou fru- SJSSKf '
Sscer os Acordos de Tela, iniciando . A Casa Branca cntirouduramente a verno jos Estados Unidos deve perce- naviam atacado a sede do Ministerio da tas e flores especiais e preparou doces „11tllu" . Hif hI io
Sa domoblfatJo. 0 president, no- ieSMj,A,ber d. uma vez por lod» ,»e nC tr.dido«ai.Il£aZ,4(otend.)
raguense convocou ainda uma reuniao mos uma estrela a mais em sua ciamento pela TV, o presidente Alfredo aos mortos, que colocara na sala de QV<^'K
$ra os proxiirios dias 6 e 7, na sede da ?£ nil?recnST bandeira", afirmou. Quando um jorna- Cristiam prometeu "investigaf todos es- sua pequena casa num bairro pobre §f„m,a 

1 de novembro e flcam ate 0
#TCJ, onde os governos da Nicaragua e ^ZQ- Peairam a urtega que reconsi- 

^ ,he x sua decis5o ngo ses atos e prender os responsaveis de de ChimalhuacSn, suburbio da Cida- ma L~
Honduras (que apiia os rebeldes), os derasse a medida. Durante a entrevis- 

poderia levar o Congresso dos EUA uma vez por todas dedoMfcxico. Os cemiterios do Mexico ficam .
iontrase a Comissao de Verificagao ta de Ortega, um jornalista lhe per- retomar a ajuda militar aos contras, tt ViMaaga — Um comunicado da Mesmo em lares pobres, as ofren- cheios de vida no Dia de Finados, .
dbs Acordos de Paz discutirianr os de- guntou se nao temia as rea?oes negativas Ortega disparou: "0 bom andamento Umao Nacional de Trabalhadores Salva- <4w sao esmeradas e generosas, pre- quando os mexicanos passam toda a -
tribes tecnicos da reintegra^ao dos re- de outros governos latino-americanos. do processo eleitoral depende da atitu- a°rennos, a maior organiza^ao civii ae paradas para os mortos numa mesa no'te de 1° de novembro e a maior
Beldes & vida civil. "Por muito menos, certos governos do de dos Estados Unidos." opos.?ao ao govemo, com 2(W mil filia- decorada como um altar com velas. parte do dia 2 acompanhando os"'aos, culpou os setores ae linna-dura ao sra pern^njez mae de cinco filhos, mortos, cantando e conversando, en-"'r'
(U 'Falroes' nos EUA. CcUltclIll vitoria. sicSnista^l^ha-duraee|^ada°DorP34 reverenciaraelembrara seusparentes quantolimpamostumuloseosenfei-'
«' r aiCOeS nOS rjUi^ Cdllldin VlLOrid. siciomstas^ a lmha-dura e d nada nor mortos com g ^ tam com flores Depois de sair do

„  a suspensao da ajuda militar aos rebeldes mais importante era manter viva a elei- general Humberto Larios. goiaba, aipim, limoes, tangerinas, ci- cemiterio,.a ami la come a o eren a.
Kosental Calmon Alves nicaragiienses organizados, armados e fi- gao geral marcada para fevereiro proxi- Ainda na noite de terca-feira a radio garros, tequim, leite e agua. Embora os costumes do Dia de -

:n correspondents nanciados com o dinheiro do contribuin- mo. Venceremos 
'^emlfora 

clnTs^^^^ Oferendas 
- "Deus permite Finados sejam tao antigos quanto os ;;

t . • te americano. A primeira reagao da Casa Para a Casa Branca a atitude de guenilha prometeu vingar o atentado que os mortos venham uma vez por aztecas, os mexicanos mtroduziram
WASHINGTON-Adenuncaum- Branca, porem.foi moderada: atacar Or- 0rtega^foi^uma SS^depffvVl" difrri^i^ elementos modernos no dia santo tra-;-;

lateral pelos sandimstas do acordo de tega, mas dcixar a decisao sobre ajuda V™ ^ 
afrontaThemiS^ queimar se pensam que a morte de Febe com urna^ra , diz Cnstma. dicional, mostrando sua mventivida- _ 

'

^r-fogo na teagua era tudo o que filter para mais tarde. "Se Ortega quer cSeZSTSvMFS- " Elizabeth frcara sem resposta", disse . Todas as oferendas devem mcluir de e cnatmdade. No ano passado/' ;OS falcoes de Washington quenam. Fal- perseguir o conflito militar, se quer rea- teTsaUeXu aue a wSeS comunicado, acrescentando ainda que agua, porque se acredita que os mor- grupos ecologicos que se opoem a
$es s3o os politicos americanos de den- brir a guerra, e um problema dele. Nos de restXlMerVdemSdanaNirara- "esses atos poem em perigo o processo tos ficam muito sedentos em sua via- construgao de uma usina atomica no....
tro e fora do governo, que adotam a n5o queremos seguir este caminho. O de paz" iniciado em meados do mes pas- gem para casa. A maiona das oferen- Mexico fizeram uma oferenda nunL „
lffiha-dura conservadora. Eles nao se que queremos sao eleigoes livres. Quere- En:.v;^'r«no<todiretefloq^a^mVnto^do saa«- das ® circundada por flores colocadas monumento da capital, com caveiras.,,,, ,
^lformavam com o acordo regional de mos 0 cumprimento do acordo de Tela " 

sidente Daniel Orteea sobre as cons- Reoresentantes do eoverno e da euer- no ch5°- em baldes ?u ]a" simbolizando vitimas de acidentes_r.
(que estabe/eceuo cessar-fogo)", disse HIlJS&tlRe tas. A mais comum e o cravo-de-de- nucleares.

y porta-voz da presidency, Marlin Fitzwa- dos contras. outubro em San Jose, na Costa Rica, funto amarelo, oo zempasuchil,quc Hoje, no centre da capital mexi-
! (como se referem aos con- ter _ . . , quando cada parte pos na mesa uma ? "or do? m°rto^.no Mexico desde canai( um grUp0 (je organizagoes co-t$s). Ontem, os falcoes comemoravam n0 Congresso, o assunto dominou as ! l!8" !' proposta de paz. 0 governo pediu um ePoca pre-colombiana. No intenor, munitarias" de bairros pobres vai co-~

^tona, procuravam jornahstas para di- Camara e do Senado. Os fal- cessar"f080 imediat0 e que a 8uerrilha comum fazer uma trilha Para. aJudar bear ofrendas numa praga para'Zfj que se confirmavam suas provisoes de Coes fizeram discursos incendiarios. "Ate uSSSK depusesse armas ate o dia 15 de janeiro. os mortos a encontrar o caminho de , b„ 
- .. ort . JL,.L0

que os sandinistas nao tem palavra e os mais ardorosos defensores de Ortega hapourasdiashaviaduvidasatesobrea A FMLN concordou em se transformar casa. A trilha e feita de petalas do . ... . . , a'
tfabalhavam intensamente para o resta- estao tendo dificuldade para arranjlr num Partido politico, mas exigiu refer- zempasuchil colocadas no chid, desde J^eigoes honestes, do voto, das ¦

b^ecimento da ajuda militar aos con- desculpas", festejou o lider republi Jno ^^iS±^ntSS^ masno Exercito eno Judiciarib alem de a m at6 a porta de entfada da casa. efornas democraticas dos direito^
Jas. no Senado, Bob Dole. Os falcoes mais (f° 'nclumdo armamentos) aos contras. garantias de respeit0 aos direitoS huma. Para a sra. Fernandez, colocar trabalh,stas eido «iudibno ecolo^; :

n , . .. . _ _ . - apressados deram entrada em projetos de Agora, aumentaram as chances para que nos. Nao 
"houve 

acordo, mas os dois oferenda e uma grata experiencia. "A co". A mamfestagao foi orgamzada,^
2 Pr°Pno Presiaente ueorge Bush resolugao pedindo ajuda militar para os os falcoes vengam de novo e mais armas ]ados c0nc0rdaram em promover uma gente sente que ve de novo as pessoas pelo popular Superbarrio, um ativista.,
aHvertira que se Ortega tomasse a micia- contras, enquanto os moderados pro- americanas cheguem as maos dos anti- noya reunj5o nos dias 20 e 21 deste mes mortas da familia, nao em pessoa, que se fantasia de Superhomem.
tiva de p6r fun ao cessar-fogo, iria rever curavam acalmar e lembravam que 0 Sandinistas. em Caracas (Venezuela). 

' 

Japao prende Argentina da bciixa a
J 020 aiirO pe/fo internacional, a comefar por par- pesquisa realizada ha pouco tempo pe- ^

C te do Congresso dos EUA. Muitos lo instituto independente Itztani apon- (ISCTlCl/CliClOrGS Till
contras aceitaram a anistia do governo, ta 26% das intengoes de voto para , rv y-v n/\-rvi nnrl -M/tUrtl rl m

DHTa manter inclusive -alguns lideres, como Pedro Daniel Ortega contra 21% para Viole- de OrdSllClTOS LutlU LUIIlclIIU.U 1 CUCltlC
JT Joaquin Chamorro Barrios, fiiho da ta. Outra pesquisa sigilosa dos sandi-

. • *1 l principal candidata oposicionista a nistas da 40% para Ortega contra 30%  ————— cessarias para serem promovidos". Com
Y|r|Y||] Infill 51 riP' presidencia, Violeta Chamorro. 0 de Chamorro. E claro que a oposigao Roberto Fenerich Mauricio Cardoso base neste veredito, 0 general Caceres'" 

J7 1 apoio aos rebeldes ficou restrito aos contesta esses dados, apresentando correspondente tomou sua decisao,
 circulos ultraconservadores. vantagem de Violeta, ae acordo com •wSninn _ a nnliria iannn^ca „ ... Nem 0 ministro da Defesa nem cr

Jayme Brener "O governo nao suspenderia 0 ces- uma pesquisa de um instituto da Costa ndeu ontem na Drovincia d^Ch^w BUENOS AIRES — 0 coronel Mo- presidente Menem quiseram adiantar 8''
 sar-fogo sem uma razao muito forte» cujo govemo tem grandes liga- hamed.A1^ineldir^chefedadUma das que reservara para os carapintadas. Ern^'

. . H17 Inan Pulnmei editor da revista in- (oes com os Chamorro. , . 7 . ' . . , _JP . tres rebelioes mihtares contra 0 governo nelo menos uma situagao similar a essa, aA decisao de Daniel Ortega, sus- acusadas de violar a Let do Envio de de Raul Alfonsin, deixou 0 servigo ativo Eo da ZntoTOualificacao AA pendendo 0 cessar-fogo com os . ^ega 
teve que enfrentar um gran- Trabalhadores, por trazer brasileiros do Exercito em consequencia de uma Sdiu com as dfso?sS do iScontras, pegou muita gente de surpre- Managua_Em entremta por telcfone deddema Aosuspender 0cessar-fogo outros 8Ul.americanos para trabalhar sangao aplicada peloVhefe do Estado- d°'nted^AnS mssado 0 SoresiB'/sa. Afinal, os sandinistas monopoliza- P°de Pfrder °f resPald° '^rnaaonal, ilegalmente no Japao. Desta vez foram Maior da forga, general Isidro Caceres. S' A^ons^rdeteminoi a JunSram as iniciativas de paz nos ultimos pacientemente acumulado Se cont,- defidos R j^ak de 3, ano Junto com Seineldin tambem deixaram E'irlXrn etalanos, isolando os rebeldes, a pontode fundador e presidente da firma Nissho- Exercito outros 30 jovens oficiais queOrtega ser 0 favonto para as eletgoes 0 governo a suspender as eleifoes. L)ai — que causaram 3mil baixas, entre ... d • executivos da emoresa ocupavam a cupula dos militares rebel- P? A1"®"0 Ast'z, conneciao como

^^*£^5= tranr5r

A Nicaragua foi 0 unico dos cinco trament0 de eIeitores >d,z P°ssiveI derrota eleitoral. 8°" ^diretora ^ Libertador, sede do comando do Presidente Menem faz de conta que nao
paises centro-americanos a cumprir ra- A oposigao conservadora — Viole- 0 presidente da Nicaragua optou, ma p iWaln 

Exercito, 
para serem notificados das me- tem nada a ver com 0 assunto.

zoayelmente os Acordos de Paz de Es- ta Chamorro a frente —, acusa Ortega nao sem duvidas (0 animcio da decisao . _ 
' 

. , ... didas. Os oficiais podem agorar apelar 0 mais provavele que Menem com r.
quipulas-2, assinados em 1987: Ortega de estar tentando bloquear 0 processo r ¦ „ uwimda-feira nara on- A firma embolsava 30/o do salano das punigoes junto ao ministro da Defe- jj™6 0 afastamento de Seineldm e seus;.
aboliu a censura em plena guerra com eleitoral. Um editorial desta semana do , £ . , ^ nxtdmumam Hie de cada trabalhador que agenciava sa, Italo Luder,- e 0 presidente Carlos £ie|s segmdores. No momento em due^
os contras, liberou manifestagoes opo- diario La Prensa, da familia Chamor- 7 J? 

reanrmou sua" s' calcula-se que tenha faturado 0 equiva- Menem. Seineldin pendurava sua farda no cabider
j sicionistas, suspendeu 0 estado de ro, chegou a insinuar que nao foram os posigao em realizar as eleigoes. Mas lente a cerca de US$ 35 milhoes nos A baixa de Seineldin e seus compa- defimtivamente, circulava 0 rumor dej-

emergencia e — finalmente — convo- contras os responsaveis por um ataque mandou um recado claro a George ultimos cinco anos, fornecendo mais de nheiros e uma consequencia direta do clue Jjoneado para formar um gru-
cou eleigoes presidenciais livres. En- contra uma cooperativa, em San Mi- Bush: Se a Casa Branca quer eleigoes 2 mil empregados para quase 170 com- indulto decretado pelo presidente Me- po especial de comandos com atribuigoes
quanto isso, os contras continuavam a guelito, que matou quatro civis. limpas e a eventual vitoria de Violeta panhiasjaponesas. nem no dia 7 de outubro. Com 0 indul- para enfrentar sequestradtores einvasores:
a^car; em especial alvoscivis, a partir ;NSo cieio nessa hiP6tese,Os san- Chamorro, que convenga os contras A empresa, criada em 1978, operava ?3
de suas bases em Honduras. dimstas parecem ser os favontos para depor as armas. originalmente como fabricante de auto- envolvidos ™s 

rebeliSes mili- 0 corone1' i?ventor dos graP°s de
pe?as. A partir de 1984, passou a con- tares. As causas, que poderiam render comando do Exercito, que deram como
tratar no exterior descendentes de japo- penas de atg 25 anos de prisao para os subproduto os carapintadas, ja man®

neses, que eram encaminhados para rebeldes, passaram entao para a al^a- festou a disposi^ao de colocar a servi-
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPlRITO SANTO /JL\ fabricas em Toquio e outras regioes da administrativa do Exercito. 50 ?° g°vern? a expenencia que acu-

CONCURSOS PUBLICOS PARA {£}) ooverno do estado do mode Janeiro afetadas por escassez de mao-de-obra, O general Caceres, assessorado pela mulou como instrutoi^ durante quatro
PROFESSOR AUXILIAR E PROFESSOR ASSISTENTE Jun,a de Qualificasfies, analisou cada
0 Presidente das Comissoes Centrals de inscrigao dos concursos cMPFRiMTFwnPNCiA hp nFqFNvni vimfnto eVriE d'e ren esenta- T° seParada™en c e^ou) as ,m.edr to que lhe devota o presidente. Menos

pdblicos para PROFESSOR AUXILIAR e PROFESSOR ASSISTENTE, SUPER NTENDEN*:iA DE DESENVOLyiMENTO ko possui um escntono de representa das correspondentes. Parte dos indul- d ^4 h a 6s 0 j Jult0 que 0 ^{5,
comunica que estao abertas ate 10/11/89, na UNIVERSIDADE FEDE- ADMINISTRAQAO DE RECURSOS HUMANOS f;-" - — a (£±±±^aptoj .iLic.^ruau oc

) HAL DO ESPlRITO SANTO, na cidade de Vit6ria E.S., as inscrigSes dos CmT A tar •m'8rant®s japoneses e seus filhos Exercito. A Junta de Qualificagao, uma dido's na residencia oresidencial de Oli-concursos publicos para -PROFESSOR AUXILIAR e PROFESSOR ASSIS- EDIT A (nisseis) para serem enviados para tra- comiss5o formada pelos generais mais SfJS' uSjSim 0 
^?3ente?|

KorS^KIoPOLOBIA e S0CI0L0BIA - Depto de A Secretaria de Estado de Saude do Rio de Janeiro e ^ 
° 
^°' . ,. n SSS/cll: primeira-dama 

Zulema Yoma. Nos ulti-:
CIENCIAS SOCIAIS — Tel. (027)2274733, ramal 263. BIBLIOTECO- Secretaria Municipal de Saude da Cidade do Rio de 0s Pol»ciais que investigam 0 caso P™"°5oes da^ofic a tdade conduiu no mos dias, 0 oficial recebeu reiterados
NOMIA — depto de Biblioteconomia — Tel. (027) 225-7034. Janeiro fazem saber aos interessados que fica adiada informaram que a Nisshokiko nao pos- ™tan!°- ? e elogios, tanto de Menem como do minis-
DESENH0 rifint0 tundamantn"! artlitirni - Tol f097^ 997- Janeiro razem sdoer dob iruerebbdaub que iioa duidud . oficiais "nao reuniam as qualidades ne- tro de Defesa Italo Luder.
7612. GEOTEChIa^-— Dept® de e3trutiira^e ed?ficaooes —^1. (027) Para o d,a 19 de novembro de l 989. &s 15 horas. no su. l.cenga do M.msteno do Trabalho . ^
2274733, ramal 196. MATEMATIGA APLICADA E COMPUTACIONAL mesmo local a Prova de Habilitacao e Selepao para do Japao para operar como recrutadora . X O -'A '

Depf de Matemitica — Tel. (027) 2274733, ramal 266. Estudantes UniversitSrios, candidates a Estagi^rios de mao-de-obra. Alem disso, de acordo i I 0 U I _ I KSS CATJl
T6cnicasdeexamepsicolbgico — Dept"de Psicologia — Tel.(027) Bolsistas das varias ^ireas profissionaisda Saude, para risornsas leis iaDonesas ate VJ11IJULlCl JL-J II UXIUU
227-4733, ramal 262. TEORIA ECONOMICA — Dept" de Economia — o ano de 1990, ficando, tamb6m, alterado o item IV . . can JLTel. (027) 227-0891. PRiTICA DE ENSIN0 DE EDUCAQKO ARTISTICA subitem 1 das Instrugoes Reguladoras, passando a ser mesmo as agencia oras icencia as sao 1 * 11. _1 *-»Depf DidAtica e prAticade ensino — Tel. (027) 2274733, ramal 0 seguinte: proibidas de trazer para o pais mao-de- T}0J*TQ 

Qcl ll-tlcl OL0 iVI3,ll3.25p'rofewbr 
a^iitfhtf- riri inTrrntinMii« informAtipa _ — Gabarito: 21.11 bra nao-especializada. Funcionarios es-

Depf de Biblioteconomia - Tel. (027) 225-7034. ECOLOGIA - ~ 
^abil,ittaHd°Si ^'l2 tran6eiros s5° admitidos em aPenaS 16 nresYdemSoe^S 

Bu"^ e^khailGo? rfeali^d%^nais 
tard.e' n.° Pnmeir0

Depfde GeooiSncias — Tel. (027) 2274733, ramal 261. ENFER- —Resultado. 13.12 categorias de atividade profissional, P , s George Bush e Mikhail Gor semestre de 1990, quando deverao ser
MAGEM — Depf de Enfermagem — Tel. (027) 227-1511. ESTATlS- ——  toda, exipem esnecia1i7acao ou aleum ~~ Pnmeira dos dois dingen- firmados importantes acordos sobre li-
TICA—Depf de Estatistica — Tel. (027) 2274733; ramal 268. ———i ® ^ ,r 'es marcada para os dias 2 e 3I de mitagao de armamentos.
IMUNOLOBIA — Depf de Patologia — Tel. (027) 225-8035. MATE- tipo de conhecimento especifico. dezembro, sera realizada proximo a Ilha 0 Dresidente da Camara dos Deou-MATICA — Depf de Matemitica — Tel. (027) 227-4733, ramal 266. JB A Nisskokiko enviava trabalhadores de Malta'no Mar Medlterraneo»a bordo . PXh 

F , ei0B;0ll a dLiPSICOFISIOLOBIA e PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL - Depf de Psico- _. A . A Nlsrsk°.kllc0 envia.ya de navios de guerra dos Estados Unidos ta_dos.' I,110"135 rFol,ey', 
elo^ou a dec'-

looia — Tel. (027) 2274733, ramal 262. TEORIA ECONOMICA — fl fllTk HA QPlTIf) 1151 PQtPara 0 Japao aProveitando um VIst0 e da Uniao Sovietica. O encontro do dia sa0 de.Bush e Gorbachev de antecipar
Depf de Economia — Tel. (027) 227-0891. U 11111 UG OUliaiia OOia especial para estudos e reuniao de fami- 2 sera num navio americano, o do dia seu pnmeiro encontro e disse esperar.

As inscrigoes serlo feitas nas secretarias dos respectivos, onde phniA no THpio ]jas aue tem validade por um periodo seguinte, num navio sovietico. que as reunioes "acelerem as propoi-,,
encontra-se a diaposigao dos interessados cdpia do Edital n' 001/89- L/llClU UC lUUlCiO. r! anos e Dode m concedido Ao anunciar as reunioes, na terga-fei- tas para o controle de armamentosm- ,
CCI, que foi publicado no DO U. de 23/10/89. QoVlO |in • THplQ C-T .lUfftQ P° - conceomo destacou 

que os encontros serao Nao ficou ainda decidido se as primer-OdUdUU . lUCldfe L1VI U& certas categonas de japoneses que te- para 
^ .um melhor co. ras.damas Barbara Bush e Raisa Gor- -

PRESIDENTE DA CCI 130111111^0" lClGI3.S"llj 11^3,1^^ n^am imigrado para o extenor e aos nhecimento mutuo". O presidente desta- bachev acompanharao os maridos nos
—mm—mmmmmmmmmmmmmmm__J ^ O ——H seus descendentes de primeira geragao. cou que a cupula formal e protocolar encontros perto da llha de Malta.

JORNAL DO BRASffiInternacional? Io caderno ? quinta-feira, 2/11/89

MANÁGUA — O presidente da Ni-
carágua, Daniel Ortega, suspendeu on-
tem o cessar-fogo com os contras, que
durava 19 meses, ameaçando não reali-
zar as eleições presidenciais — marca-
das para fevereiro — se os guerrilhei-
ros não depuserem suas armas até S de
dezembro, data fixada pelos Acordos
ifc Paz de Tela, que os cinco presiden-
tes centro-americanos assinaram em
agosto.

Em entrevista coletiva convocada na
madrugada de ontem, Ortega justificou a
niedida dizendo que os contras não res-
peitaram o acordo, realizando cerca de
WOO ataques — com 736 mortes —
áesde abril do ano passado. O líder san-
autista já havia anunciado extra-oficial-
mente a suspensão do cessar-fogo duran-
flé o encontro de presidentes
Mtino-americanos, na semana passada,
ha Costa Rica.
íí Vestindo uniforme militar e com um
lenço vermelho e negro (as cores da go-
jfernante Frente Sandinista) no pescoço,
<j)rtega acusou os Estados Unidos de
oferecerem "apoio logístico" aos ataques
rebeldes. O Congresso dos Estados Uni-
dps suspendeu, em fevereiro de 1988, a
çptrega de ajuda militar aos contras,
mantendo entretanto o "auxilio não-le-

SAN SALVADOR — A capital de
El Salvador amanheceu praticamente pa-
rada, por causa da greve geral convocada
pela Federação Nacional dos Sindicatos
Salvadorenhos (Fenabran), em protesto
contra a explosão do carro-bomba que
destruiu a sede da entidade, na noite de
terça-feira. O número dé vítimas fatais
do atentado áumentop para 10 ontem,
com á morte, no hospital, dè mais três
dirigentes sindicais.

Milhares de pessoas transformaram o
velório dá presidente da Fenabran, Febe
Elizabeth Velásquez, numa manifestação
política contra o governo é os militares
de litiha-dúra, responsabilizados pelo
atentado.1 Febe Veíásqúez, de 27 anos,
era mãe de três filhos e a mais popular
dirigente da organização sindical. "O po-
vo os julgará mais cedo ou mais tarde
por todos os crimes cometidos contra¦nós", discursou o sindicalista Humberto
Genteno.

O atentado à sede da Fenabran —
acusada pelò governo dé atuar como um
braço civil da Frente Farabundo Marti
de Libertação Nacional (FMLN), a
guerrilha de esquerda — marca um acir-
ramento da guerra civil de El Salvador,
que desde 1979 já matou mais de 70 mil
pessoas. Na segunda-feira, os rebeldes
haviam atacado a sede do Ministério da
Defesa, matando um civil. Num pronun-
ciamento pela TV, o presidente Alfredo
Cristiani prometeu "investigar todos es-
ses atos e prender os responsáveis de
uma vez por todas".

Vingança — Uni comunicado da
União Nacional de Trabalhadores Salva-
dorenhos, a maior organização civil de
oposição ao governo, com 200 mil filia-
dos, culpou os setores de linha-dura do
Exército pelo atentado. Segundo os opo-
sicionistas, a linha-dura é dirigida por 34
oficiais, entre eles o ministro da Defesa,
general Humberto Larios.

Ainda na noite de terça-feira, a rádio
Venceremos, emissora clandestina da
guerrilha, prometeu vingar o atentado."Eles estão brincando Com fogo e vão se
queimar se pensam que a morte de Febe' Elizabeth ficará sem resposta", disse o
comunicado, acrescentando ainda que"esses atos põem em perigo o processo
de paz" iniciado em meados do mês pas-
sadio.

Representantes do governo e da guer-
rilha se reuniram nos dias 16 a 18 de
outubro em San José, na Costa Rica,
quando cada parte pôs na mesa uma
proposta de paz. O governo pediu um
cessar-fogo imediato e que a guerrilha
depusesse armas até o dia 15 de janeiro.
A FMLN concordou em se transformar
num partido político, mas exigiu refor-
mas no Exército e no Judiciário, além de
garantias ide. respeito aos direitos huma-
nos. Não houve acordo, mas os dois
lados concordaram em promover uma
nova reunião nos dias 20 e 21 deste mês,
em Caracas (Venezuela).

CIDADE 
DO MÉXICO — Os

mercados mexicanos apresen-
tam esta semana uma profusão de
esplêndidos cravos-de-defunto ala-
ranjados, flores de veludo vermelho-
escuro, pães redondos especiais, com
a massa em forma de ossos, doces
finos feitos de fios de açúcar e com o
formato de caveiras, e brinquedos in-
fantis que são caixões com esqueletos
que se levantam quando se puxa um
barbante.

Essas coisas têm um profundo sig-
nificado simbólico para os mexica-
nos, que, como todos os católicos,
celebram hoje o Dia dos Mortos. O
Dia de Finados tem uma rica tradi-
ção no México, onde antigos costu-
mes aztecas se fundiram com tradi-
ções católicas espanholas para criar
uma fiesta original e colorida.

Como as donas de casa no México
inteiro, Cristina Fernández Garcia,
empregada doméstica, comprou fru-
tas e flores especiais e preparou doces
tradicionais para a ofrenda (oferenda)
aos mortos, que colocará na sala de
sua pequena casa num bairro pobre
de Chimalhuacán, subúrbio da Cida-
de do México.

Mesmo em lares pobres, as ofren-
das são esmeradas e generosas, pre-
paradas para os mortos numa mesa
decorada como um altar com velas. A
sra. Fernández, mãe de cinco filhos,
reverenciará e lembrará seus parentes
mortos com refresco e batata doce,
goiaba, aipim, limões, tangerinas, ci-
garros, tequila, leite e água.

Oferendas — "Deus permite
que os mortos venham uma vez por
ano à sua casa. Por isso os recebemos
com uma fiesta", diz Cristina.

Todas as oferendas devem incluir
água, porque se acredita que os mor-
tos ficam muito sedentos em sua via-
gem para casa. A maioria das oferen-
das é circundada por flores colocadas
no chão, em baldes ou pequenas la-
tas. A mais comum é o cravo-de-de-
funto amarelo, oo zempasuchil, que é
a flor dos mortos no México desde a
época pré-colombiana. No interior, é
comum fazer uma trilha para ajudar
os mortos a encontrar o caminho de
casa. A trilha é feita de pétalas do
zémpasuchU colocadas no chão, desde
a rua até a porta de entrada da casa.

Para a sra. Fernández, colocar a
oferenda é uma grata experiência. "A
gente sente que vê de novo as pessoas
mortas da família, não em pessoa,

*aniel Ortega: eleições so com os contrai desarmados

Ontem, o ex-coronel somozista Enri- continente decretaram o estado de exce-
íe Bermúdez, comandante máximo dos ção, o que não fizemos. Gostaria de ver
intras, criticou a decisão sandinista alguns mandatários na minha pele; até
íunciou um "cessar-fogo unilateral". Cristo perdeu a paciência e expulsou.a
;dro Joaquín Chamorro Barrios, ex-di- chicote os vendilhões do templo", desa-
gente rebelde, disse que agora haverá bafou.
m "massacre" dos contras sobreviven- Ortega disse ainda que o voto unâni-
s, e que Ortega "quer interromper me do Senado norte-americano, cón-
rocesso eleitoral". denando a suspensão do cessar-fogo, é
ao»H.

iNu!0Íaviernpére°z de'CuXf quanto ^ d™ ve^ toda^ 
^e 

não 
^

presidente da Guatemala, Viniqo Ce- '«kS

erasse a medida Durante a entrevis- ^ lhe Pe^1011 * sua decisa0 naoerasse a medida. Durante a entrevis pode|ia leyar Q Congresso dos EUA ai de Ortega, um jornalista lhe per- retomar a ajuda militar aos contras,
untou se nao temia as reações negativas Ortega disparou: "O bom andamento
e outros governos latino-americanos, do processo eleitoral depende da atitu-
Por muito menos, certos governos do de dos Estados Unidos."

Ritual de máscaras e velas

mas sente sua presença, sente afeição'
e consideração por eles", diz ela.

As oferendas são deixadas intac-
tas por vários dias porque, segundo
se acredita, as crianças mortas voltam «»=
para seus entes queridos no dia 31 de
outubro e partem ao meio-dia de Io
de novembro. Os adultos mortos che-
gam a 1° de novembro e ficam até o
dia 2.

Os cemitérios do México ficam
cheios de vida no Dia de Finados,
quando os mexicanos passam toda a <
noite de Io de novembro e a maior
parte do dia 2 acompanhando os
mortos, cantando e conversando, en- ""r
quanto limpam os túmulos e os enfei-'
tam com flores. Depois de sair do ...
cemitério,,a família come a oferenda.

Embora os costumes do Dia de. -
Finados sejam tão antigos quanto os ¦'
aztecas, os mexicanos introduziram "
elementos modernos no dia santo tra- "
dicional, mostrando sua inventivída-' |!
de e criatividade. No ano passado,""'
grupos ecológicos que se opõem à'
construção de uma usina atômica no ...„
México fizeram uma oferenda num, ,,
monumento da capital, com caveiras.,,,,
simbolizando vítimas de acidentes„„r
nucleares.

Hoje, no centro da capital mexi-
cana, um grupo de organizações co-
munitárias" de bairros pobres vai co-~
locar ofrendas numã praça para
celebrar a "morte da Constituição,«
das eleições honestas, do voto, das
reformas democráticas, dos direitos'
trabalhistas e do equilíbrio ecológi;|§
co". A manifestação foi organizada^
pelo popular Superbarrio, um ativista.
que se fantasia de Superhomem.

"De nada adiantaram os esforços de
p&z de nosso governo, pois o presidente
yéorge Búsh está semeando o terroris-
mo na Nicarágua", disse Ortega. Ele
gjxlarou que só retomará o cessar-fo-
gf> quando os contras passarem a obe-
^écer os Acordos de Tela, iniciando
sua desmobilização. O presidente nica-
íagüense convocou ainda uma reunião

ra os próximos dias 6 e 7, na sede da
Çjj^U, onde os governos da Nicarágua e
ffenduras (que apóia os rebeldes), os
iontras e a Comissão de Verificação
d&s Acordos de Paz discutiriam'os de-
talhes técnicos da reintegração dos re-
tíeldes á vida civil.

Ulli i

u Rosental Calmon Alves
Correspondente

Japão prende

agenciadores

de brasileiros

Argentina dá baixa a

todo comando rebelde

Os sandinistas ganharam então res-
peito internacional, a começar por par-
te do Congresso dos EUA. Muitos
contras aceitaram a anistia do governo,
inclusive alguns líderes, como Pedro
Joaquin Chamorro Barrios, filho da
principal candidata oposicionista à
presidência, Violeta Chamorro. O
apoio aos rebeldes ficou restrito aos
círculos ultraconservadores.

"O governo não suspenderia o ces-
sar-fogo sem uma razão muito forte",
diz Joan Palomés, editor da revista in-
dependente PensamientoPropio, de
Manágua. Em entrevista por telefone
ao JORNAL DO BRASIL, Palomés
afirma que "os contras esfáo aumen-
tando seus ataques, talvez para forçar
o governo a suspender as eleições. Daí
eles poderiam falar outra vez em dita-
dura. Veja-se que alguns de suas princi-
pais ações ocorreram durante o cadas-
tramento de eleitores", diz.

A oposição conservadora — Viole-
ta Chamorro à frente —, acusa Ortega
de estar tentando bloquear o processo
eleitoral. Um editorial desta semana do
diário La Prensa, da família Chamor-
ro, chegou a insinuar que não foram os
contras os responsáveis por um ataque
contra uma cooperativa, em San Mi-
guelito, que matou quatro civis.

"Não creio nessa hipótese. Os san-
dinistas parecem ser ós favoritos para

as eleições", lembra Palomés. Uma
pesquisa realizada há pouco tempo pe-
lo instituto independente Itztàni apon-
ta 26% das intenções de voto paraDaniel Ortega contra 21% para Viole-
ta. Outra pesquisa sigilosa dos sandi-
nistas dá 40% para Ortega contra 30%
de Chamorro: É claro que a oposição
contesta esses dados, apresentando a
vantagem de Violeta, de acordo com
uma pesquisa de um instituto da Costa
Rica, cujo governo tem grandes liga-
ções com os Chamorro.

Ortega teve que enfrentar um gran-
de dilema. Ao suspender o cessar-fogo,
pode perder o respaldo internacional,
pacientemente acumulado. Se conti-
nuasse permitindo as ações dos contras
— que causaram 3 mil baixas, entre
mortos e feridos desde abril de 1988 —,
correria o risco de perder credibilidade
entre os nicaraguenses. Com o saldo de
uma possível derrota eleitoral.

O presidente da Nicarágua optou,
não sem dúvidas (o anúncio da decisão
foi adiado de segunda-feira para on-
tem). É verdade que reafirmou sua dis-.
posição em realizar as eleições. Mas
mandou um recado claro a George
Bush: Se a Casa Branca quer eleições
limpas e a eventual vitória de Violeta
Chamorro, que convença os contras a
depôr as armas.

Jogo duro

para 
manter

popularidade

cessárias para serem promovidos". Com
base neste veredito, o general Cáceres'
tomou sua decisão, 11 *

Nem o ministro da Defesa nem cr
presidente Menem quiseram adiantar 8"
que reservam para os carapintadas. EnTj
pelo menos uma situação similar a essa,'ã
decisão da Junta de Qualificação não
coincidiu com as disposições do pre§h<-,
dente. Ano passado, o então presidenton
Raúl Alfonsín determinou à Junta-de-
Almirantes que colocasse na reservado-
capitão Alfredo Astiz, conhecido coniò
um dos mais notórios torturadores dá^
época da ditadura. A ordem não fòí"
cumprida sob a gestão de Alfonsín 'èjpn

presidente Menem faz de conta que não
tem nada a ver com o assunto.

O mais provável é que Menem con«i.
firme o afastamento de Seineldin e seus-
fiéis seguidores. No momento em que^
Seineldin pendurava sua farda no cabrde*
definitivamente, circulava o rumor de
que seria nomeado para formar um gni^
po especial dé comandos com atribuições
para enfrentar seqüestradores e invasores:
de quartel, e especializado no combate
ao narcotráfico.

O coronel, inventor dos grupos de
comando do Exército, que deram como
subproduto os carapintadas, já mani-
festou a disposição de colocar a servi-
ço do governo a experiência que acu-
mulóu como instrutor, durante quatro
anos, das Forças de Defesa do Panamá.
Para isso contaria com o especial afe-
to que lhe devota o presidente. Menos
de 24 horas após o indulto que o benefi-
ciou, semeiam e sua mulher foram rece-
bidos na residência presidencial de Oli-
vos para um jantar com o presidente e a
primeira-dama Zulema Yoma. Nos últi-
mos dias, o oficial recebeu reiterados
elogios, tanto de Menem como do minisr
tro de Defesa ítalo Luder.

Roberto Fenerich Maurício Cardoso
Correspondente

TÓQUIO — A polícia japonesa
prendeu ontem na província de Chiba,
vizinha a Tóquio, mais três pessoas
acusadas de violar a Lei do Envio de
Trabalhadores, por trazer brasileiros e
outros sul-americanos para trabalhar
ilegalmente no Japão. Desta vez foram
detidos Ryozo Iwakura, de 31 anos,
fundador e presidente da firma Nissho-
kiko, e dois executivos da empresa,
Yoshikazu Yokoyama, de 48 anos, e
Atuso Kikuchij de 36. A polícia interro-
gou também diretores de filiais da Niss-
hokiko nas províncias de Chiba, Saita-
ma e Ibaraki.

A firma embolsava 30% do salário
de cada trabalhador que agenciava e
calcula-se que tenha faturado o equiva-
lente a cerca de US$ 35 milhões nos
últimos cinco anos, fornecendo mais de
2 mil empregados para quase 170 còm-
panhias japonesas.

A empresa, criada em 1978, operava
originalmente como fabricante de auto-
peças. A partir de 1984, passou a con-
tratar no exterior descendentes de japo-
neses, que eram encaminhados para
fábricas em Tóquio e outras regiões
afetadas por escassez de mão-de-obra,
chegando a espalhar 17 filiais por todo
o país. Segundo a polícia, a Nisshoki-
ko possui um escritório de representa-
poA nn Rpncil nr\m o fiwqlí^aH<> Hp rppru.

BUENOS AIRES — O coronel Mo-
hamed Ali Seineldin, chefe da última das
três rebeliões militares contra o governo
de Raúl Alfonsín, deixou o serviço ativo
do Exército em conseqüência de uma
sanção aplicada pelo chefe do Estado-
Maior da força, general Isidro Cáceres.
Junto com Seineldin também deixaram o
Exército outros 30 jovens oficiais que
ocupavam a cúpula dos militares rebel-
des que ficaram conhecidos como cara-
pintadas. Ontem, Seineldin e os demais
oficiais punidos compareceram ao edifi-
cio Libertador, sede do comando do
Exército, para serem notificados das me-
didas. Os oficiais podem ágorar apelar
das punições junto ao ministro da Defe-
sa, ítalo Luder, e o presidente Carlos
Menem.

A baixa de Seineldin e seus compa-
nheiros é uma conseqüência direta do
indulto decretado pelo presidente Me-
nem no dia 7 de outubro. Com o indul-
to foram arquivados os processos que
corriam na Justiça militar contra 174
oficiais envolvidos nas rebeliões mili-
tares. As causas, que poderiam render
penas de até 25 anos de prisão para os
rebeldes, passaram então para a alça-
da administrativa do Exército.

O general Cáceres, assessorado pela
Junta de Qualificações, analisou cada
caso separadamente e tomou as medi-
das correspondentes. Parte dos indul-

Jayme Brener

A decisão de Daniel Ortega, sus-
A pendendo o cessar-fogo com os
contras, pegou muita gente de surpre-
sa. Afinal, os sandinistas monopoliza-
ram as iniciativas de paz nos últimos
anos, isolando os rebeldes, a ponto de
Ortega ser o favorito para as eleições
presidenciais de fevereiro, apesar da
inflação de cinco dígitos e dos. 60 mil
mortos em nove anos de guerra.

A Nicarágua foi o único dos cinco
países centro-americanos a cumprir ra-
zoavelmente os Acordos de Paz de Es-
quipulas-2, assinados em 1987: Ortega
aboliu a censura em plena guerra com
os contras, liberou manifestações opo-
sicionistas, suspendeu o estado de
emergência e — finalmente — convo-
cou eleições presidenciais livres. En-
quanto isso, os contras continuavam a
atacar, em especial alvos civis, a partir
de suas bases em Honduras.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CONCURSOS PÚBLICOS PARA

PROFESSOR AUXILIAR E PROFESSOR ASSISTENTE
0 Presidente das Comissões Centrais de inscrição dos concursos

públicos para PROFESSOR AUXILIAR e PROFESSOR ASSISTENTE,
comunica aue estão abertas até 10/11/89, na UNIVERSIDADE FEDE-
m Ò0 ESPÍRITO SANTO, na cidade de Vitória E.S., as inscrições dos
concursos públicos para -PROFESSOR AUXILIAR e PROFESSOR ASSIS-
TENTE, nas seguintes areas:

PROFESSOR AUXILIAR: ANTROPOLOGIA e SOCIOLOGIA — Depto de
CIÊNCIAS SOCIAIS —Tel. (027) 2274733, ramal 263. BIBLIOTECO-
NOMIA — depto de Biblioteconomia — Tel. (027) 225-7034.
DESENHO — Depf fundamentos téc. artísticos — Tel. (027) 227-
7612. GEOTECNIA — Dept0 de estruturas e edificações — Tel. (027)
2274733, ramal 196. MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONALDept* de Matemática — Tel. (027) 2274733, ramal 266.
Técnicas de exame psicológico — Depf de Psicologia — Tel, (027)
2274733, ramal 262. TEORIA ECONÔMICA — Depf de Economia —
Tel. (027) 227-0891. PRÁTICA DE ENSINO DE EDUCACÍO ARTÍSTICADept* Didática e prática de ensino — Tel. (027) 2274733, ramal
257.

PROFESSOR ASSISTENTE: BIBLIOTECONOMIA e INFORMÁTICA —
Depf de Biblioteconomia — Tel. (027) 225-7034. ECOLOGIA —
Depf de Geociências — Tel. (027) 2274733, ramal 261. ENFER-
MAGEM — Depf de Enfermagem — Tel. (027) 227-1511. ESTATÍS-
TICA — Depf de Estatística — Tel. (027) 2274733; ramal 268.
IMUN0L0GIA — Depf de Patologia — Tel. (027) 225-8035. MATE-
MATICA — Depf de Matemática — Tel. (027) 227-4733, ramal 266.
PSIC0FISI0L06IA e PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL — Depf de Psico-
logia — Tel. (027) 2274733, ramal 262. TEORIA ECONÔMICA —
Depf de Economia — Tel. (027) 227-0891.

As inscrições serio feitas nas secretarias dos respectivos, onde
encontra-se a disposição dos interessados cópia do Edital n' 001/89-
CCI, que foi publicado no D.O.U. de 23/10/89.

Vitória, 25/10/89
João Batista Maia

PRESIDENTE DA CCI

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL
A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro è a
Secretaria Municipal de Saúde da Cidade do Rio de
Janeiro fazem saber aos interessados, que fica adiada
para o dia 19 dè novembro de 1989. às 15 horas, no
mesmo local, a Prova de Habilitação e Seleção para
Estudantes Universitários, candidatos a Estagiários
Bolsistas das várias áreas profissionais da Saúde, para
o ano de 1990, ficando, também, alterado o item IV
subitem 1 das Instruções Reguladoras, passando a ser
o seguinte:

Gabarito: 21.11
Habilitados: 06.12
Resultado: 13.12

mu EL jiüúüü uü-uu
Exército. A Junta de Qualificação, uma
comissão formada pelos generais mais
antigos, que se encarrega de estudar as
promoções da oficialidade, concluiu no
entanto que Seineldin e os outros 30
oficiais "não reuniam as qualidades ne-

tar imigrantes japoneses e seus filhos
(nisseis) para serem enviados para tra-
balhar o Japão.

Os policiais que investigam o caso
informaram que a Nisshokiko não pos-
sui licença do Ministério do Trabalho
do Japão para operar como recrutadora
de mão-de-obra! Além disso, de acordo
com as rigorosas leis japonesas, até
mesmo as agenciadoras licenciadas são
proibidas de"trazer para o país mão-de-
bra não-especializada. Funcionários es-
trangeiros são admitidos em apenas 16
categorias de atividade profissional, e
todas exigem especialização ou algum
tipo de conhecimento específico.

A Nisskokiko enviava trabalhadores
para o Japão aproveitando um visto
especial para estudos e reunião de famí-
lias, que tem validade por um período
de três anos e pode ser concedido a
certas categorias de japoneses que te-
nham imigrado para o exterior e aos
seus descendentes de primeira geração.

Cúpula EUA-URSS se

perto 
da ilha de Malta

WASHINGTON — A reunião dos
presidentes George Bush e Mikhail Gor-
bachev — a primeira dos dois dirigen-
tes — marcada para os dias 2 e 3 de
dezembro, será realizada próximo à Ilha
de Malta, no Mar Mediterrâneo, a bordo
de navios de guerra dos Estados Unidos
e da União Soviética. O encontro do dia
2 será num navio americano, o do dia
seguinte, num navio soviético.

Ao anunciar as reuniões, na terça-fei-
ra, Bush destacou que os encontros serão
informais, para permitir 'um melhor co-
nhecimento mútuo". O presidente desta-
cou que a cúpula formal e protocolar

será realizada mais tarde, no primeiro
semestre de 1990, quando deverão ser
firmados importantes acordos sobre li-
mitação de armamentos.

O presidente da Câmara dos Depu-
tados, Thomas Foley, elogiou a deci-
são de Bush e Gorbachev de antecipar
seu primeiro encontro e disse esperar:
que as reuniões "acelerem as propor,
tas para o controle de armamentos"u:>
Não ficou ainda decidido se as primei-
ras-damas Barbara Bush e Raisa Got<-"
bachev acompanharão os maridos nos
encontros perto da Ilha de Malta.

0 fim de semana esta 
~

cheio de Idéias.

Sábado: Idéias-Livros

Domingo: Idéias-Ensaios
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. ROMA - 0 estranho erro dos primeirosescrutinadocta I
lim,.ouvidos pelo JORNALDO BRASIL, nessoa a servico SmeuoStido" HBP ¦ £aelei«a° dedomingo passado paraoConselho Comunaldft
atribuem esta decisao de Krenz as suas P Da^phal sovieti- ; 9r^Bp ^.aemdoescandaloqueprovocounasultimas24horaafconVersas com o presidente sovietico, ca, Krenz deu ainda declaracoe toatWas 1 M deve se transformar num nimoroso >nquento judical. At*
Mikhail Gorbachev, em Moscou. sobre suas conversascom Gorbachev^ ontem, pelo menos tres partidos - Liberal, Verde e Comtf

n vr c ^rl™-Gorbachev nista-jatinhamrecorridoamagistratura,pedindo-lheq®

i . ® Novo F°r° e iim movimdito qiic P®• s em copium. O nossomodelo investigue as causas e os responsaveis pela contagem excessi-i
|ufaj[ pelo pluripartidansmo, mas teve re- ^ve ser o sovietico. Acredito naexisten-, [ * - '< - S y vamente simpatica e generosa feita no primeiro dia da]cusada a sua legalizagao durante o gover- «a de peculiandades de cada pais, mas, W * av ( 

apuragoes a favor dos candidatos da Democracia Crista. ;Jno de Erich Honecker. Naquela ocasiao o fundamentalmente, tnlharemos o cami-

atual lider do PC alemao, Egon Krenz. cos , afirmou. O socialismo tem um ca- um aumento da sua representagao no Conselho Comunal;
. Ja.temos a Associa?ao dosFilatelistas, o r?j?r ,ntcrnacional do qual nao dos 27 conselheiros eleitos em 1985 para os 29 que passariail
$inpjcato dos Pescadores, nao vemos que abdicaremos e o Partido Comunista So- ter se realmente tivesse obtido 33% dos votos, como indicoo
segmento da sociedade este movimento vietico tem um papel preponderante no o primeiro e exagerado escrutinio.
poderia representar", ironizou um porta- rumo", Equivoco que so foi descoberto na madrugada de ter^
yoz do governo da RDA ha um mes, 0 presidente alemao-oriental afirmou feira, quando alguns candidatos se deram conta de que, cofflS
referindo-se ao Novo Foro. ainda que o primeiro problema a ser avan?ar do escrutinio, suas vota«des dimihuiam em vez ittj

1 Em Moscou Fsnn Kren7 afirmnn «pr vido sera o das viagens. "Quando cada aumentar. Quanto mais urnas eram abertas, mais minguavam
6'rc^'^OTXrra alemao tiver o seu passaporte nas maos, Krenz ^ «arante ° Gorbachev que seguira o exemplo daglasnost osseusvotos. ,r. ' 
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miltinpc Hfl intpcrrantpc Qti<mc » nsA ?»«,», acredito aue comecaremos a ter calma ^^¦ •  . M^s o que pareceu mats grosseiro foi o fato da alquin^Sjuinnuci ue lniegranies diivos, e nao lemer m y • t dos pnmeiros escrutinadores oficiais, alem de ampharVa oposisao de qualquer grupo. "Talvez »d1®^- ™enz deu instru?oes para ^ vota?3o daDC_ partido que ha mais de 43 anos exerce ®
estejamos ate precisando de mais gente 1ue.Ja na P^oxima semana este assunto mT *71 politicos na RDA. Giiido Schaarschmidt, poder na Italia—ter reduzido as votaijoes dos dois principals
para debater o futuro do pais", declarou es'eJa ordem do dia das deliberates ilUVU X f^PJIL U* cL' ferramenteiro, asilado no campo de refu- partidos de oposi^ao, o Comunista e o neofascista Movimeiff
|os jornalistas da TV alema. do Politburo. giados de Giessen, a 50 quilometros de to Social Italiano, tirando de cada um deles um conselheirw

Imparcialidade — Alias acobertu- .. En1uanto iss0 nao ocorre, os alemaes fofPfl <lf|C Frankfurt, 6 uma delas. "Acredito que so comunal. 
^ja nne a televican psfatal pcta' rpaiiranHn la receberam autorizagao de viajar para y** 

""" 0 cr&amento do Novo Foropodera cnar Somente depois de ter sua nova e espetacular vito&fc
p que a televisao estatal esta realizando Tchecoslovaquia sem necessidade de nas- • * . condigoes para alguma mudanga na eleitoral explicada e celebrada pela imprensa e que, as primeHsobre os desdobramentos politicos no ce- saporte bastando a carteira de identidade lTltolanHiaic RDA", afirmou ao JORNAL DO BRA- ras horas da ultima ter^a-feira, o comissario especial que 12
nario alemao esta impressionando obser- 'SS?? UlieieCUiaiS SIL. dois meses vem administrando Roma, Angelo Barbato'revS
^adores ocidentais Dela imnarcialiHaHp p „• .„ - onteira. tsta Uma das principals diferengas entre o lou e tentou explicar—como falha humana — uma irregula*
atuaiidade "E incriJel mm!mntp!nirL 

beraliza?ao ainda nao conseguiu conter fi ontrariamente ao Solidariedade da Novo Foro e o Solidariedade, por exem- n^de sem precedentes na historia eleitoral da capital itaii^a uaiiaaae. t incrivel como consegUiram onda de fugas. A embaixada da Alemanha \S Poldnia, o Novo Foro, a forga poll- plo, e que enquanto ospoloneses buscam a na- Uma eleigao que, hoje, nao se pode sequer garantir t^manter vivo o espinto jornalistico depois Federal em Praga esta com centenas de tica de oposigao mais importante na Ale- mudanga do sistema politico e economico, sido ganha pela Democracia Crista.
4e tantos anos de repressao", comentou refugiados do Leste em busca de asilo. manha Oriental, nao nasceu de um movi- os membros do Novo Foro estao satisfei- Caso national — Mas nao e so por isso que a eleipaoljm deles. ura (jos jornalistas da Alemanha Oci- mento de operarios. Se o Solidariedade foi tos por enquanto com o socialismo. Que- de Roma ja se transformou num caso nacional. A disputa

' Ao se referir as freqiientes manifesta- dental presentes a entrevista de Krenz em foijado em meioa uma greve nos estalei- rem a liberdade de expressao, o pluriparti- entre os cate?as-de-chapa da Democracia Crista e do Partida
Mes na Alemanha Oriental em favor de Moscou ouis saber do nresidente nnal cpra em Gdansk> 0 Novo Foro fo> dansmo, mas preferem o socialismo ao Socialista PSI) ja comegou a cnar preocupa?oes e amea?as

qual sera semeado, irrigado e adubado nas terras capitalismo. Este fato, inclusive, e determi- Para oproprio governo do pais, chefiado por Giulio An-
£TrP„SS,fp - dem0Cra!- 0 

iUtUr0 
d0 Mur0 de Berim: °A P'esid?nte rerteisda intelectualidade. Fontes ociden- nantepara que seja toSonhsauZ- dreotti. cacique da Democracia Crista de Roma,-^
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exemplo mdicou que, por enquanto, tudoficarana tais estimam que ja existam 130 mil segui- dades alemas e, agora, esteja em vias de apoiado por uma coalizao pentapartidaria.

rtrn?rpnHn P^ «pfiSna^f "M.eftlaiS 0 ®esma> e justificou: No que se refere ao dores do Novo Foro. Pode ser exagero. legalizagao. Os dois mais fortes partidos dessa coalizao—DC e PSI 4si
JctgA nnffiiW »U3S Pe^.soas Muro, o autor da pergunta sabe segura- Afmal, um dos principal's probiemis desta O Partido Liberal, um agrupamento se sentem com omesmo direito de designar o futuro prefei«5>
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ruas para demonstrar que dese- mente os motivos pelos quais essa frontei- organizagao ainda e a sua deliciente capi- politico subsidiario no cenario alemao, romano, que deveria governar com a mesma maioria nentSPjam um socialismo melhor e a renova?ao ra permanece da forma em que esta. Am- laridade. acreditou ser possivel uma assimilagao do partidaria. 0 candidate apresentado e defendido pela DC e<t?da sociedade. Isso e um bom sinal, uma bas as partes (as duas Alemanhas) devem As diretnzes do Novo Foro, e suas Novo Foro em seus quadros, por conside- professor Enrico Garaci, que em toda a camoanhaeleitoral s&indicagao de que estamos vivendo um mo- renunciar as suas exigencias nao realis- propostas, nao chegaram ainda a iinpreg- rar serem suas plataformas muito seme- caracterizou como o senhor ninguem um democrata cristas
^lento crucial da vida da Repubhca De- to". oar as ahnas deoposifao na Alemanha Ibantes. Oa dirignus do Novo Foro. ao «kto, ^^^SS'mJSTSSZ
PPPI K ; **_ ' i - nr fe I w m - >> comunista por Ma de canais adequados entanto.prefenramseguirseucaminhoso- politica nem se compromcteu com as pessimas e escandalosS

9cd^i 2
( ^||; segunda-feira mais igrejas se abrem para Como os tempos hq Leste europeu vi- A 

^ o candidato dos socialises, o rico empresario, ex-pres\l'
ii BfaaOricMsipodRftabnMbHr.su io Moco socUIista ennqicv, desttcm que os opositores se reunam e possam ram bruscamente, e possivel que a legaii- dente do Milao e do Comite Olimpico Italiano, atual ministw
I poajpto sobre a fCfgaMade le aatltr tt- inn^dnatta^^ ako manifestar-se sob a protegao, ainda que zagao desta importante forga de oposigao do Espetaculo e Turismo, Franco Carraro, continua a seF

Mil If Bflli, Miwim m I?" predriadeseuamplojguarda-chuvas. ocorra num curto espago detempo. Ai defendido intransigentemente por Bettino Craxi, lider e catfP
i (Mrte da Alenuudu OckkataD Jflkaaaes m i.nfoit 1—"---'-- Mesmoassim,o NovoForo ja emen- entao teremos este grupo fazendo o prose- dilho inquestionavel do PSI. 0 risco para a estabilidade d3J
1 fViiiBiriir hMiMhh J- cionado nos depoimentosde genteda rua, litismo de suas posigoes de forma aberta e governo Andreotti e que essa disputa termine por reabrtf*
I ta'i -1'-. ^ ' 9ue nunca tinha ouvidofalar desse movi- tornando seus quadros mais conhecidos antigos contrastes entre democratas cristaos e socialistas, -'B1
< ">¦»• *MObsK> ofctwoio Man de.* -I mento ate os dramaticos desdobramentos do publico. (S.F.) que invariavelmente tem terminado com demissoes de minis-Dista da ddade de Neobraadenterg. A BeriJjn,"SegnrBaeBte",ekrcspoadeo. g |-- -  tros,adissolu?aodoParlamentoeaconvocacaoantecioada.deeleigoes nacionais. . .vy*"">• 

Africa do Sulp5e tropas . V 

' ' ' ;  " 
T

em alerta contra a SWAPO ESCLARECIMENTO

,r:PRETORIA — As tropas da Africa do sul-africano no litoral namibio, e em Uping- ^ wliF1! I%k W I I flkl m I V
Sul .foram colocadas em estado de alerta por ton, territorio sul-africano.
vpr^e "a!,ivicades "?ilitare!! de.srand® en- o governo de Pretoria interceptou mensa- Corvalho Hosken S.A. Engenharia e Construcoes, tendo em vista a di-vergadura da Swapo (Organizagao do Povo gens transmitidas entre dois grupos da ONU, uhI/ikmh j_j_ .. . I . n ...do Sudoeste Africano, grupo nacionalista ne- que estao na Namibia como for?as de manu- VUlga?00 dada pela imprensa OO ajuizamento, pelo Banco do Brasil, de
grp da Namibia), informou o ministro do tengao da paz. De acordo com Botha, as *res 0$6es de CObranfO, sente-se COmpelida a esdarecer a seus clientes,Ejtenor sui-afncano, Roeiof Pik Botha. mensagens, interceptadas entre os dias 26 e 31 fornecedores, auxiliares, acionistas e a opiniao publico, o quanto seque:"¦Segundo o chanceler, guerrilheiros da de outubro, advertiam que a situagao na fron- 9
Swapo atravessaram a fronteira da Namibia te'ra da Namibia com Angola e "critica". , . _ . ^ . . . .
pweedentes de bases em Angola vioiando' Em Windhoek, capital da Namibia (terri- a 

- a signataria nao nega a existencia de obriga^oes a cumprir com
asSfm, o acordo de paz supervisionado pela !6rio cTtr^lad? Ata do Sul), um por- aquele estabelecimento de cr6dito, apenas, inadmite dever as somas que
ONu. o acordo marcou o periodo de 7 a ii Sbre^a^S^iSS^SS^ Ihe estao sendo cobradas, e so pela exacerbagao desses valores deixou

SSSS de 
compor com o credor os encargos exigfveis;

-b - aotongodede^wodashotoHyos tentou a dissuodi, o Boneod.
"Nao podera haver eleigoes verdadeira- naoestamos armados. Estamos participando BrOSII da preteitSOO de impor-lne CriteriOS de cdlculO, a Seu Ver, incompa-

mente Iivres e honestas" se prosseguirem as de uma campanha eleitoral confusa, mas pact- tl'veis Com OS COntratbS celebrados e COnduzentes a valores exorbitantesatividades das forgas da Swapo, disse Botha, fica, Todos os nossos comandantes estao em Knctnnrln rnmn a«amnu i '
acrescentando: "A Africa do Sul se reserva o Windhoek. Como podemos fazer uma inva-. , ' m III « mencionar que um mutuo pelo qual a firmata-
dirbito de tomar as medidas que julgue neces- sao sem comandantes?", disse o porta-voz. receDeu, em 03-07-79, a quantia de CR$ 204.120.000,00, a epoca
sarias para que todas as partes cumpram suas . Nas Nagoes Unidas, o porta-voz da orga- equivalente a 523.250,4486 ORTN que acrescida da correcao monetdriaobngagoes". 0 ministro nao precisou quantos mzagao, Frangois Giuliani, afirmou que e iuros do 12% Mn«o nn- __ ___ in iA Oo kj^» *soldados ou unidades sul-africanas estao em ONU nao tem qualquer conhecimento de que 47 oatoqi at\t . P ml- 

<WO SOmaria em 19-10-89 NCz$
estado de alerta. Esclareceu apenas que sao forgas da Swapo tenham cruzado a fronteira -oo 1,60 (trinta e sete milnoes, OltOCentOS e noventa e sete mil, oi-tropas estacionadas em Walvis Bay , enclave de Angola com a Namibia. tOCentOS e oitenta e um cruzados nOYOS e sessenta centavos), estd sendo

Mexecutado por NCz$ 296.875.309,20 (duzentos e noventa e seis milhoes,
• companheiros na mina de Vorgashovskaya, em oitocentos e setenta e cinco mil, trezentos e nove cnizodos novos e vinte _

greve desde a semana pass^da para forgar Centavos) em 19-10-89, vole dizer, quQSe 8 VCZCS mais; m

Constituigao, que esta&;iece o pape?lirigente c — uma vez que a diretoria do Banco houve por bem valer-se dos 1
I 

¦aMMBBMBifc doPartidoComunistadaURSS(PCUs). meios 
judiciarios para dirimir a controversia, fato que se lastima, rnas se

m I i^^cEmu"ctefi£- 
reconhece dentro dolegitimo direito do credor, nao Ihe resta mais que I

¦"—r 

*" - f 
' 1—iipu l... gig nag aguardar, com serenidade, o soberano pronunciamento da Justica na J

qmuroburros^ur^caimOgrtpopTsou^ ?ual confia felicitondo-se por se encontrar em situagao tal que os male- \guardasfronteingosromenosechegouacidade ticios advindos da divulga^ao do insolito procedimento nao sao de mol- I
levado ahum Smpo pta'e^gS' romenos! ^ 

° comPrometer ou retardar o desenvolvimento normal de suas ativida-
cujo numero ja sobe a 23.500. Os animais vao aes emPr6SariaiS;

SSriiKmlSfelStS d r. embora convicta da posi;do assumida e segura da corre;do de
por escassa margem, a um voto de desconfianga suo •nterpreta^ao a luz das normas vigentes para os contratos ora sub-
SXtSmS&SSSSi metidosaocnyedo Judicidrie mesmo que nao Ihe reconhep. este . seu
oposigao conseeuiu reunir 107 votos na Assem- oom aireito — e isso sO por absurdo admite —, descja tranqiiilizar a to-

Proibi?ao—Duas faixas do ultimo disco wfeBi .OS/ po'S/ se^° qual 'or ° credito reconhecido pela decisao judicial, sera
?2 ^ ®,e ^ integralm^te, sem que isso afete a estabilidade economica da

cadas nas radios da Africa do Sul. As autorida- umfv^rif^nhmn h? I'll/ ll ml empresa, que em defesa de seus acionistas e empregados nao pode dila-
?aTa°d^0uSo d°Lmr;i,!^pprqweproibi" rigente Partido do Po- 1^1 P,dor Port? de seu potrimonio, pogando o que julgo indevido, so por Ihe
(L^^fo^ed^Ss^uZ y° I mm est?r ?endo ccbrado, mesmo em se tratando de uma instituigdo com a !
ma'tenal), mas a primeira foi dedicada ao lider °x' 

T 
' 
Jk tradl?QO e conceito do Banco do Brasil.nacionalista negro Nelson Mandela e a segunda M/rT m lkar Jestacheiadereferenciasreligiosas. Ah Bhutt°- t0mu0U W# J... . . tb , posse em dezembro .U-reye Mineiros da bacia carbonifera de do ano passado e e a | ¦ W V^BBD aa fivfjl BVofkuta, na republica autonoma de Komi, no primeira mulher mu- * ||i!J IdbH CAK VALIi Oextremo norte da Uniao Sovietica, realizaram gulmana a ocupar um BHmfi linCITEM C Aontem uma greve de advertencia de duas horas. cargo publico no Pa- SI nWwiVEIIA-paralisagao foi convocada em apoio de seus quistao PS I*™1™" cnsenharia e coNSTRugOEt
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Moscou — Reuters
Sílvio Ferraz

Correspondente Fraude na eleição de

Roma beneficiou os

democratas cristãos

Araújo Netto
Correspondente

ROMA — O estranho erro dos primeiros escrutinadotea
da eleição de domingo passado para o Conselho Comunal de
Roma, além do escândalo que provocou nas últimas 24 horan
deve se transformar num rumoroso inquérito judicial. Áté
ontem, pelo menos três partidos — Liberal, Verde e ComíP
nista — já tinham recorrido à magistratura, pedindo-lhe,'qüjj
investigue as causas e os responsáveis pela contagem exces$f^
vãmente simpática e generosa feita no primeiro dia dgg
apurações a favor dos candidatos da Democracia Cristã. E(;

Simpatia e generosidade que chegaram a premiar com 33
mil votos a mais a legenda oa DC, permitindo-lhe inclusiul
um aumento da sua representação no Conselho Comunalt
dos 27 conselheiros eleitos em 1985 para os 29 que passaria^
ter se realmente tivesse obtido 33% dos votos, como indiedo
o primeiro e exagerado escrutínio. í;n

Equívoco que só foi descoberto na madrugada de terç$
feira, quando alguns candidatos se deram conta de qüe, c<08
o avançar do escrutínio, suas votações diminuíam em vez
aumentar. Quanto mais urnas eram abertas, mais minguavam
os seus votos.

Mas o que pareceu mais grosseiro foi o fato da alquímtf
dos primeiros escrutinadores oficiais, além de ampliar 'v
votação da DC — partido que há mais de 43 anos exerce'W
poder na Itália—ter reduzido as votações dos dois principáff
partidos de oposição, o Comunista e o neofascista Movimeíff
to Social Italiano, tirando de cada um deles um conselheiro
comunal.

Somente depois de ter sua nova e espetacular vitóíwL
eleitoral explicada e celebrada pela imprensa é que, às priméHras horas da última terça-feira, o comissário especial que te
dois meses vem administrando Roma, Ângelo Barbato, reye*
lou e tentou explicar—como falha humana — uma irregula*
ridade sem precedentes na história eleitoral da capitaj italiaS
na. Uma eleição que, hoje, não se pode sequer garantir tec
sido ganha pela Democracia Cristã.

Caso nacional — Mas não é só por isso que a eleição
de Roma já se transformou num caso nacional. A disputa
entre os cabeças-de-chapa da Democracia Cristã e do Partida
Socialista (PSI) já começou a criar preocupações e ameaças
para o proprio governo do país, chefiado por Giulio An-
dreotti, grande cacique da Democracia Cristã de Roma,-»
apoiado por uma coalizão pentapartidária.

Os dois mais fortes partidos dessa coalizão—DC e PSI -wJ
se sentem com o mesmo direito de designar o futuro prefeit#romano, que deveria governar com a mesma maioria pent|P
partidária. O candidato apresentado e defendido pela DC &&
professor Enrico Garaci, que em toda a campanha eleitoral s&
caracterizou como o senhor ninguém: um democrata, crist^
atípico, que nem sequer, é inscrito no partido, nunca ff&
política nem se comprometeu com as péssimas e escandalosas
administrações anteriores lideradas pela DC romana. i&

Já o candidato dos socialistas, o rico empresário, ex-pres^
dente do Milão e do Comitê Olímpico Italiano, atual minist^
do Espetáculo e Turismo, Franco Carraro, continua a sSF
defendido intransigentemente por Bettino Craxi, líder e caíP
dilho inquestionável do PSI. O risco para a estabilidade d3J
governo Andreotti é que essa disputa termine por reabti^
antigos contrastes entre democratas cristãos e socialistas, &
que invariavelmente tem terminado com demissões de minis-
tros, a dissolução do Parlamento e a convocação antecipac&s
de eleições nacionais. .

garante a Gorbachev que seguirá o exemplo da glasnostrenz

políticos na RDA. Guido Schaarschmidt,
ferramenteiro, asilado no campo de refu-
giados de Giessen, a 50 quilômetros de
Frankfurt, é uma delas. "Acredito que só
o crescimento do Novo Foro poderá criar
condições para alguma mudança na
RDA", afirmou ao JORNAL DO BRA-
SIL.

Uma das principais diferenças entre o
Novo Foro e o Solidariedade, por exem-
pio, é que enquanto os poloneses buscam a
mudança do sistema político e econômico,
os membros do Novo Foro estão satisfei-
tos por enquanto com o socialismo. Que-
rem a liberdade de expressão, o pluriparti-
darismo, mas preferem o socialismo ao
capitalismo. Este fato, inclusive, édetermi-
nante para que seja tolerado pelas autori-
dades alemãs e, agora, esteja em vias de
legalização.

O Partido Liberal, um agrupamento
político subsidiário no cenário alemão,
acreditou ser possível uma assimilação do
Novo Foro em seus quadros, por conside-
rar serem suas plataformas muito seme-
lhantes. Os dirigentes do Novo Foro, no
entanto, preferiram seguir seu caminho so-
zinhos em busca de maior liberdade e ex-
pressão política.

Como os tempos no Leste europeu vi-
ram bruscamente, é possível que a legali-
zação desta importante força de oposição
ocorra num curto espaço de tempo. Aí
então teremos este grupo fazendo o prose-
litismo de suas posições de forma aberta e
tornando seus quadros mais conhecidos
do público. (S.F.)

intelectuais

Contrariamente 
ao Solidariedade da

Polônia, o Novo Foro, a força poli-
tica de oposição mais importante na Ale-
manha Oriental, não nasceu de um movi-
mento de operários. Se o Solidariedade foi
forjado em meio a uma greve nos estalei-
ros Lênin, em Gdansk, o Novo Foro foi
semeado, irrigado e adubado nas terras
férteis da intelectualidade. Fontes ociden-
tais estimam que já existam 130 mil segui-
dores do Novo Foro. Pode ser exagero.
Afínal, um dos principais problem&s desta
organização ainda é a sua deficiente capi-
laridade.

As diretrizes do Novo Foro, e suas
propostas, não chegaram ainda a irnpreg-
nar as almas de oposição na Alemanha
cómumsta por falta de canais adequados
de comunicação. Isso está sendo resolvido
com o apoio dq Igreja protestante. A cada
segunda-feira mais igrejas se abrem para
que os opositores se reúnam e possam
manifestar-se sob. a proteção, ainda que
precária de seu amplo guarda-chuvas.

Mesmo assim, o Novo Foro já é men-
cionado tios depoimentos de gente da rua,
que nunca tinha ouvido falar desse movi-
mento até òs dramáticos desdobramentos

África do Sul 
põe 

tropas

em alerta contra a SWAPO

$ PRETÓRIA — As tropas da África do
Sul rforam colocadas em estado de alerta porcausa de "atividades militares de grande en-
vergadura" da Swapo (Organização do Povo
do Sudoeste Africano, grupo nacionalista ne-
grp da Namíbia), informou o ministro do
Exterior sul-africano, Roelof Pik Botha.

"Segundo o chanceler, guerrilheiros da
Swapo atravessaram a fronteira da Namíbia,
pttfcedentes de bases em Angola, violando,
asShn, o acordo de paz supervisionado pelaONU. O acordo marcou o período de 7 a 11
dé jiqvembro para as eleições ao Parlamento
que- elaborará a Constituição do território,
primeiro passo para a independência da Na-
míbiã.Oi- ,

"Não poderá haver eleições verdadeira-
mente livres e honestas" se prosseguirem as
atividades das forças da Swapo, disse Botha,
acrescentando: "A África do Sul se reserva o
dirèito de tomar as medidas que julgue neces-
sárias para que todas as partes cumpram suas
obrigações". O ministro não precisou quantossoldados ou unidades sul-africanas estão em
estado de alerta. Esclareceu apenas que são
tropas estacionadas em Walvis Bay , enclave

sul-africano no litoral namíbio, e em Uping-
ton, território sul-africano.

O governo de Pretória interceptou mensa-
gens transmitidas entre dois grupos da ONU,
que estão na Namíbia como forças de manu-
tenção da paz. De acordo com Botha, as
mensagens, interceptadas entre os dias 26 e 31
de outubro, advertiam que a situação na fron-
teira da Namíbia com Angola é "critica".

Em Windhoek, capital da Namíbia (terri-tório controlado pela África do Sul), um por-ta-voz da ONU recusou-se a fazer comentá-
rios sobre a decisão anunciada por Botha e
sobre como Pretória conseguiu interceptar
mensagens telegráficas sigilosas. Um porta-voz da Swapo afirmou à BBC inglesa que as
denúncias de Botha "são mentirosas". "Nós
nãoestámos armados. Estamos participandode uma campanha eleitoral confusa, mas pací-fica, Todos os nossos comandantes estão em
Windhoek. Como podemos fazer uma inva-
são sem comandantes?", disse o porta-voz.

Nas Nações Unidas, o porta-voz da orga-
nização, François Giuliani, afirmou que a
ONÜ não tem qualquer conhecimento de queforças da Swapo tenham cruzado a fronteira
de Angola com a Namíbia.

¦uters — 22/2/89
companheiros na mina de Vorgashovskaya, em
greve desde a semana passada para forçar o
governo a cumprir os acordos assumidos em
agosto, entre eles a supressão do Artigo 6 da
Constituição, que estabelece o papel dirigente
do Partido Comunista da URSS (PCUs).
Fuga — Um pastor romeno fugiu ontem
com a família — duas mulheres e dois filhos —

Proibição — Duas faixas do último disco
da cantora-compositora americana Tracy
Chapman (foto) íorçm proibidas de serem to-cadas nas rádios da África do Sul. As autorida-
desnão informaram os motivos por que proibi-ram a divulgação das faixas Freedom now
(Liberdade agora) e Material World (Mundomaterial), mas a primeira foi dedicada ao lídernacionalista negro Nelson Mandela e a segundaestá cheia de referências religiosas.
Greve — Mineiros da bacia carbonífera deVorkuta, na república autônoma de Komi, noextremo norte da União Soviética, realizaram
ontem uma greve de advertência de duas horas.
A paralisação foi convocada em apoio de seus

CARVALHO
HOSKEN S.A.
ENQENHARIA E OOHSTRUÇ0E8
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Alemanha Oriental admite legalizar 
grupo 

de oposigad

Moscou — Reuters

Silvio Ferraz 
mocratica Alema , reconheceu o dirigen- Fraude 

na elei^aO de 3
correspondente Krenz prometeu renovar o socialismo

: park o nnvr> dirieente da Alema a fim ^ satisfazer as exigencias do povp : • Roma benellClOU 08 J' PARIS — O novo aingente aa Alema- alemao-onental e assegurou que as auton- Mmmmgp|||R .  .. ... 0
nha Oriental, Egon Krenz, informou em dades do pais ouvirao tudo o que a popu- J' rlpmnpratafi prietHnc h
Moscou que pediu ao Ministerio do Inte* la?ao tiver para dizer. Ao mesmo tempo, j - UCIUVWCIUIB i/iiotauD . •

por que examine a legalizagaodp Novo Krenz negou que sua intima associa?ao ^hBK|a&; < • Jg 
'~.t. < l-JMIfc —— —~— *

Foro como um grupo de oposi?ao. Esse com o dirigente afastado, Honecker, "S3 Araujo Jyetto •
jasso e mais uma reviravolta na politica tenha transformado num IbiKa dura. "Ser * correspondent
nte'rna da Alemanha Oriental, sacudida ou nao ser um linha dura, essa nao 6, .•:? _ . . . . .. .. .-k
x>r,manifestacdes de oposi?ao ao regime absolutamente, a questao. Nao me consi- 1 nmin"^n^h^immilde

cada vez maiores. Observadores em Ber- dero um linha dura, considero-me uma | i W da elei?ao dedomingo passado ,'.|tima, 
54 wS

Km,ouvidospeloJORNALDOBRASIL, pessoa a serviso de meu partido". I I Rcma,alemdoescandaloqueprov^un^ultimas24horas,
atribuem esta decisao de Krenz as suas Internacional — Da capital soviSti- V •> ' — ¦>. deve se trainsformar num rum<jroso inqei™ J • 

^
conversas com o presidente sovietico, ca, Krenz deu ainda declara§oes taxativas K ontem, pelo menos tres partidos kbera,

Mikhail Gorbachev, em Moscou. sobre suas conversas -com Gorbachev J"*#** ^1 
''*'* nista—ja tinham recorndo ^

« v, r* rinc nnntns em cnmum "O nosso modelo mvesUgue as causas e os responsaveis pela contagem excessH
0 Novo Foro e um movimento que dos pontes em comumMJ 

Jg vamente simpitica e generosa feita no primeiro dia d$

fundamentalmente, trilhareinos o cami- 1 Simpatiae generosidade^d«|«aramano detricft HonecKer. mqueia ocasiao, o , . tracado oelos sovieti- mil votos a mais a legenda da DC, permitindo-lhe inclusiva
responsavel pelos negocios mternos era o ™J9J® «JJum aUmento da sua representa«ao no Conselho Comun%
itual lider do PC alemao, Egon Krenz. lne® 

Hfn dos 27 conselheiros eleitos em 1985 para os 29 que passaria^AJa teinos a Associa?ao dos Filatelistas, o r^?r internacional ao quai nao ter se realmente tivesse obtido 33% dos votos, como indicq$
Sindicato dos Pescadores, nao vemos que abdicaremos e o Partido Comunista ao- o primeiro e exagerado escrutinio.
segmento da sociedade este movimento vietico tern um papel preponaerante no Equivoco 

que so foi descoberto na madrugada de ter?a*
poderia representar", ironizou um porta- seurumo ,enlatizou. feira, quando alguns candidatos se deram conta de que. con#
voz do governo da RDA ha um mes, 0 presidente alemao-oriental aflrmou o avan?ar do escrutinio, suas vota^oes diminuiam em vez as

^eferindo-se ao Novo Foro. ainda que o primeiro problema a ser reso!- aumentar. Quanto mais urnas eram abertas, mais minguavam
i Pm Mncrnn Feon Krenz afirmou ser vido sera o das viagens. "Quando cada J^en^^^Hiarant^^xorvache^u^eaiurc^^xemplo da glasnost osseus votos. . . , . $Em Moscou, tgon iuwb; anrmou ser 

alemgo ^ Q sgu passaporte nas m5os> 
xvre,ts *" H ^ ^ ® Mas o que pareceu mais grosseiro fot o fato da alqmmia*

(ji PC a maior for?a politica do pais, com 2 
acre(i:t0 Que comecaremos a ter f-alma ¦^¦hhmb^sSSSSSSSHBBBSSSSB dos primeiros escrutinadores oficiais, alem de ampliar *

unilhoes de mtegrantes ativos, e nao temer . H. R ?£_ . instmcoes para vota?ao da DC — partido que hi mais de 43 anos exerce *
a oposi?ao de qualquer grupo. 

' Talvez nilA « feftr6xima semana este asstinto "lVT T? politicos na RDA. Guido Schaarschmidt, poder na Mlia—ter reduzido as vota?oes dos dois pnnapai?
^stejamos ate precisando de mais gente na P™M®a h AfO. R fermmenteiro asilado no campo de refu- partidos de oposi?3o, o Comunista e o neofascista Movimenb
iara debater o futuro do pais", declarou ft"t 

na ordem d° dia das dehbera^oes 11UVU T UIU, it 
fflSSSSSSSSS^ To Socid Itali^no, tirando de cada um deles um conselheira

aosjornalistasdaTValema. doFombu 1 Frankfurt, 6 uma delas. "Acredito que so comunal.
; Tmnam«ialidAd« Alias acohertu- Enquanto isso nao ocorre, os alemaes JOrCfl UOS o crescimento do Novo Foro podera criar Somente depois de ter sua nova e espetacular vit6rW

imparciaiiaaae 
^ 

Alias, a cooenu 
ja receberam autonza?ao de viajar para 5 condicoes para alguma mudanca na eleitoralexphcadaecelebrada pelaimprensaeque, aspnmek

ra que a televisao estatal esta realizando jchecoslovaquia sem necessidade de pas- • i . • RDA" afirmou ao JORNAL DO BRA- ras horas da ultima ter^a-feira, o comiMano especial que 1®
sobre os desdobramentos politicos no ce- saporte) bastando a carteira de identidade liltelftCtllSQS SIL. *0iS meses vem admimstrando Roma, Angelo Barbato, revg
nario alemao esta impressionandoobser- para^poderem cruzar a fronteira. Este U- Xde SmpreSntes XtSria'eSral da caPSte&
vadores ocidentais pela imparcialidade e beralizagao ainda nao conseguiu conter ft ontranamente ao Solidanedade da Novo Foro e o Sohdanedade, por exem- na Uma - hoje ngo x p(^e garantir tef5
atualidade. "£ incrivel como conseguiram onda de fugas. A embaixada da Alemanha w Poldnia, o Novo Foro, a forga poti- plo, e que enquanto ospotoneses buscam sido ^ . Ja Dem^cia crista,
thanter vivo o espirito jornalistico depois Federal em Praga esta com centenas de tica de oposifSo mais importante na Ale- mudanga do sistema^coeemndmco, Cu0 naoional- Mas nao e so por isso que a eleigao
<je tantos anos de repressao", comentou refugiados do Leste em busca de asilo. manha Oriental, naomsen de ummw- de Roma ia se transformou num caso nacional. A disputa

, 
Um dos jornalistas da Alem^iha Oci- SSSS?^S#

' Ao se referir 4s frequentes manifesta- dental presentes a entrevista.de Krenz em ^UBjn> ea 0 Novo Foro foi darismo, mas preferem o socialismo ao SSrSK
§5es na Alemanha Oriental, em favor de Moscou quis saber do presidente qual sera semeado, irrigado e adubado nas terras capitalismo. Este fato, inclusive, edetermi- jjreotti ;PA cacique da Democracia Crista de Roma, e
jeformas politicas e liberdades democrati- o futuro do Muro de Berhm. O presidente aneis da intelectualidade. Fontes ociden- nante para que seja tolerado pelas auton- apoiado por uma coalizao pentapartidaria.
cas, Krenz disse que elas sao um exemplo indicou que, por enquanto, tudo ficara na taisestimamquejiexistam Wmilsegui- dades alemas e, agora, esteja em vtas de _ nrePSI
de que mudangas fundamentals estao mesma, e justificou: 

"No que se refere ao dores do Novo Foro. Pode ser exagero. legalizafSo. ^tScom o mS Sreito de desienar o futuro prefeiS
6cofrendo em seu pais. 

"Muitas pessoas Muro, o autor da pergunta sabe segura- AOnal, um dosprinaparsproblems desta O Partido Liberal, um agrupamento

?stao nas ruas para demonstrar que dese- mente os motivospelos quaisessafrontei- amda 6 a sua deficient, cap,- 
partidaria 0 candidate apresentado e defendido pela DC eo|

ITsocTedadeS e^um^m sTna^uma Ss^spartes (as diwsAlemanhas) deVem As diretrizes do Novo Foro, e suas Novo Foro em seus quadros, por conside- professor Enrico Garaci, que em toda a campanha eleitoral sij
da sociedade. isso e um com sinai, uma pas as partes (as auas Aiemanna nroDostas nao cheearam ainda a impreg- rar serem suas plataformas muito seme- caractenzou como o senhor ninguem: um democrata cnsta<?
ipdicagaode que K.mo. vive^o um mo- renunaar as suas esgenaas nao leato- S&oZZim * Mm adpico, ,»e nan sequer e M no partido, mmca 0
mento crucial aa viaa aa K.epuouui uc- las comunista 

por falta de canais adequados entanto, preferiram seguir seu caminho so- politica nem se comprometeu com as pessimas e escandalosa|
1—" mjf j u i-r, >¦>%->>,-'4-">y de comunicagao. Isso esta sendo resolvido zinbos em busca de maior liberdade e ex- administra?oes anteriores lideradas pela DC romana. Ktj
1 r LJ^llirO de IMSFlilU COIIlC^fl & rscnsr comoapoiod4Igrejapmtestante. A cada pressao politica. J4 o candidate dos socialistas, o rico empresario, ex-presiv

U BERIJM —• O hthm da Aieatt* abertara das fltoaleitat n algaaa pafats segunda-feira mais igrejas se abrem para Como os tempos no Leste europeu w- dente do Milap e do Comite Olimpico Italiano, atual ministry
; 

'BBS 
Orieatai 90M alrate sua fe bioco aodlbte enropea, destacoo vue 

'» opositom se reunam e possam ram bruscamente, j possivel que a legah- do E tkulo c Turism0) Franco Carraro, continua a sec
' nnilrlTin^TamSr de «aat» cn tacMo, esti tnustomaado "a also manifestar-se sob a protegao, ainda que zagao desta mportante for^ de oposifao defendido intransigentemente por BetUno Craxi, lider e cay ;

SSSTbSt^i^ndZproi dilho inquesUonavel do PSI. 0 risco para a estabilidade dfti

r <jwarfttefc do WH |te» Cheaaitzef se taa dedaracio ion&cava que nwca tinba ouvido falar desse movt- tomando seus quadros mais conhectdos antigos contrastes entre aemocratas enstaos e sociaiistas, o

«Mr k tixmto 0 feteTto IVteTde mento ate dsdramiticos, desdobramentos do publico. (S.F.) que invanavelmente tern terminado com denussoes de min.^
ti>| iVtmilWi ^ -V/-1 tros, a dissolugao do Parlamento e a convoca$ao antecipaaat

¦r flbti tt wA fc NealtyAiMkwMU& A Jm&A. •TsegmtoMite mpoww. ^— de eleigdes nacionais.
' ;v- • '• " i-Si
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Africa do Sul 
poe 

tropas I 
¦ ¦

em alerta contra a SMPO ESCURECIHENIO

PRET6RIA — As tropas da Africa do sul-africano no literal namibio, e em Uping-
Sul foram colocadas em estado de alerta por ton, territorio sul-africano. r«™«ll.A UncLan C A Fnnenhnrin a Con«true6es tendo em vista a di- '•
causa de "atividades militares de grande en- O governo de Pretoria interceptou mensa- Corvalno Hosken b.A. tngennaria e COnstru^Oes, tenao em Yisra a ui
vergadura" da Swapo (Organizagao do Povo gens transmitidas entre dois grupos da ONU, > yulga^ao dada pela imprensa CIO OJUIzamentO, pelO Banco do ISrasil, ae !
dd Sudoeste Africano, grupo nacionalista ne- que estao na Namibia como for?as de manu- {.Ac acdes de cobranca, sente-se COmpelida a esclarecer a seus dientes,
gro da Namibia), informou o ministro do tengao da paz. De acordo com Botha, as , j „ n/,Li- n „ nl,nntn
Exterior sul-africano, Roelof Pik Botha. mensagens, interceptadasentreosdias26e31 fomecedores, dUXlliares, QCIOIIIStaS e a opiniao publico, O quantO g

:;^egundo o chanceler, guerrilheiros da de outubro, advertiam que a situa?ao nafron-
Swapo atravessaram a fronteira da Namibia, teira da Namibia com Angola e cntica a — a signatdria nao nega Q existence de obriga^oes Q CUmprir COm
procedentes de bases em Angola, vioiando, t6rio rontSiado MhSfrica do Sui),um por- aquele estabelecimento de cr6dito, apenbs, inadmite dever as somas que

° acordo de paz supervisionado pela ta-voz da ONU recusou-se a fazer comenta- Ihe estao sendo cobrodas, e s6 pela exacerba^OO desses valores deiXOU
™nUOT«pa,rrK"^™» de 

compor com o credor OS encargos exigiveis;

que -elaborara a ConstituiQao do territorio, mensagens telegraflcas sigilosas. Um porta- . j
primeiro passo para a independencia da Na- voz da Swapo afirmou a BBC inglesa que as b— OO longo de demoradas tratatlVOS tentOU a ulSSUOdir O Banco dO i
nubia. denuncias de Botha "sao mentirosas". "Nos Brasil 

da pretensao de impor-lhe crit^rios de cdlculo, a seu ver, incompa-

^^miS^odSuS'SrpS Wveis con. os eonhotoseelebrodos e eonduzenfes a yolores exorbrtantes,

atividades das foijas da Swapo, disse Botha, J". Todoa os nossos comandantts «stio em bastando, como exemplo, menctonat que um mutuo pelo qual a firmata-
acrescentando: "A Africa do Sul se reserva o Windhoek. Como podemos fazer uma inya- ria recebeu, em 03-07-79, a quantia de CR$ 204.120.000,00, 0 epOCO
direito de tomar as medidas que julgue neces- sao sem comandantes. , disse o porta-voz. eouivalente a 523 250 4486 ORTN aue acrescida da correcao mOlietdria
sarias para que todas as partes cumpram suas Nas Na?6es Umdas, o porta-voz da orga- equiVOiente 01 OZ JMV.HHOO WKl r* que ucresciuu uu '"«»"«

obrigaQoes". 0 ministro nao precisou quantos niza?ao,_ Frangois Giuliani, afirmou que e juros de 12% (dOZ6 pOf CentO) OO OHO SOmariO em ly-IU-OT WV.I?
sql^ados ou unidades sul-africanas estao em ONU nao tem qualquer conhecimento de que 37.897.881,60 (trilltd 6 Sete milhoes, oitocentos e noventa e sete mil, oi-

Sg i&££SSSS5£S£ SgSaSSS,""28'0"taK,ra toeento,t e oitento eumeruzad^ novos e sessento een.ovos),esto sendo j

jp executado por NCz$ 296.875.309,20 (duzentos e noventa e seis milhoes, ;

#"nrPnC Armjirlji<a NnrrntrnfimrttPS oitocentos e setenta e cinco mil, trezentos e nove cruzados novos e vinte «
~ ^ 

f 
^ centavos) em 19-10-89, vale dizer, quase 8 vezes mats;

defendem Lima matam a tiros ,. . , D , . r ro ,^c J
c — uma, vez que a diretoria do Banco houve por bem valer-se dos \

COHLtra Sendero deputttdo S juizci meios judiciarios para dirimir a controversia, fato que se lastima, mas se !

Af . reconhece dentro do legitimo direito do credor, nao Ihe resta mais que 5" LIMA — As forgas armadas peruanas BOGOTA — O deputado Luis Fernando , .,^1 „ „„,«lin,:nmontn An |, iC+i/-n nn I
assumiram 0 controle da drea de influencia de Madero, do Partido Conservador de Oposi- aguardar, COITI serenidade, O soberano pronunciamento da JUSt ^ j

Lima depois que 200 terroristas do grupo ^0, e a juiza Marieia Espinosa Arrango, do qual confia, felicitando-se por se encontrar em situa^ao tal que os male- :
Sendero Lummoso, aeextremaesqueraa,aia- 1 uouimi oupcnoi uc IvIcdelHn, foramassassi- ficios advindoS da divutaaCOO do ins6litO prOCedlllltilHu nC.vyni3t- Jc iVw U——
caram com explosivos e tiros um canal de nados por pistoleiros na Colombia. Os dois , 

rnmnrnrriptpr 011 rptnrdnr o desenvolvimento normal de SUOS ativida- *
televisao da capital. Em confrontos com a crimes ocorreram quase simultaneamente em de a COmprometer OU retardar O desenvolvimento normal ae suas anviaa .

policia, tres rebeldes morreram, 19 fiearam Bog° 
/ , S' • t des empresanais; |

feridos e 149 foram capturados. Aemissora— , Madero, de 62 anos, integrante da Comis- >

que pertence a Ricardo Belmont, candidate a fbilinterceptado por pistoi«rSe|b d 
- emboro convicta da posi?ao assumida e segura da correcao de j

prefeito de Lima e lider nas pesquisas para as aivejaram com rajadas de metralhadoras no SUO interpretacdo a luz das normas vigentes para OS COntratOS Ora Sllb-
elei5oes municipals do proximo dia 12 de no- populoso bairro de Chapinero, norte de Bo- moijjAe __ „• A j_ i.-jj-jji-j- mocmn aue nnn Ihe rpennheea este a seuvembro - nao interrompeu sua programa- g0ta, conhecido reduto do narcotraficante metldos OO CHVO do JudlCldriO mesmo queMBOO Ihe reconlte^a este O seu

(ao. Gonzalo Rodriguez Gacha. bom direito — e isso so por absurdo admite —, deseja tranquihzar a to-
Segundo as autoridades peruanas, 0 ata- A juiza Mariela Espinosa Arrango, de 40 dos, pois, seja qual for O Cr6ditO reconhecido pela deCISdO judicial, S6rd

que e parte da estrategia do grupo Sendero anos, recebeu varios tiros de pistola automati- e|e p0qO inteqralmente, sem que isso afete a estabilidade econdmica da
Luminoso para desestabilizar as eleigdes. O ca ao ser surpreendida por tres desconhecidos, j i j _ _ nr;nnic(oc p pmnrpnnrlnc nao node dila-
presidente Alan Garcia, ao determinar que os 2u?ndo. 

c&rde carro em sua casa num empresa, que em defesa de seus aciomstas e empregados nao pode ana

militares assumissem 0 controle da capital e bairr0 de Meddehn. p,dar parte de seu patrimonio, pagando o que julga indeviGO, so por Ihe
do vizinho porto de Callao, garantiu que seu Ela estava investigando casos ligados ao estar sendo cobrado, mCSITIO em se tratando de limQ institui^do COITI a
governo anfffegari'twia a energia necessfaia t,odi?ao e OOnceitO do Banco do Brosil. \
pa uo ersao . biano declarou guerra aos narcotraficantes j"H4 oito dias, foi decretado estado de emagosto. , S
em'ergencia nas duas localidades por um pe- Foram feridos tambem dois policiais da K55B fABVALHO !riodo de um mes, suspendendo-se importantes sua seguran?a particular. Na fuga, um dos KBHfi iV^uviIli 1garantias constitucionais e dando-se a policia dois carros dos assassinos chocou-se levemen- ^IB—g HOSKEN Jnacional 0 controle da ordem interna. A me- te contra uma caminhonete, mas ainda assim WBtBm insenharia e construc0e» •;
dida foi tomada em fun?ao do aumento exa- conseguiu fugir. Foi montado um esquema '
gerado da violencia. Apenas no mes passado, especial de localizaijao dos autores dos atenta- -  >
houve 350 mortes por motivos politicos. dos.   — -  - ,
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Moscou — Reuters

Fraude na eleição de

Roma beneficiou os

democratas cristãos.

Sílvio Ferraz
Correspondente

1 PARIS — O novo dirigente da Alemã-
nha Oriental, Egon Krenz, informou em
^toscou que pediu ao Ministério do Inte-
porque examine a legalização do Novo
Foro como um grupo de oposição. Esse
jasso é mais uma reviravolta na política
nterna da Alemanha Oriental, sacudida
jorjmanifestações de oposição ao regime

cada vez maiores. Observadores em Ber-
Um, ouvidos pelo JORNAL DO BRASIL,
atribuem esta decisão de Krenz às suas
conversas com o presidente soviético,
^íikhail Gorbàchev, em Moscou; :

! O Novo Foro é um movimento que
luta pelo pluripartidarismo, mas teve re-
çusada a sua legalização durante o gover-
no de Erich Honecker. Naquela ocasião, o
responsável pelos negócios internos era o
àtual líder do PC alemão, Egon Krenz.'''Já temos a Associação dos Filátelistas, o
Sindicato dos Pescadores, não vemos que
segmento da sociedade este movimento
poderia representar", ironizou um porta-
voz do governo da RDA há um mês,
Referindo-se ao Novo Foro.

! Em Moscou, Egon Krenz afirmou ser
í) PC a maior força política do país, com 2
milhões de integrantes ativos, e não temer
a oposição de qualquer grupo. 

"Talvez

éstejamos até precisando de mais gente
èara debater o futuro do país", declarou

Araújo Netto
Correspondente

ROMA — O estranho erro dos primeiros escrutinadoré^
da eleição de domingo passado para o Conselho Comunal de
Roma, além do escândalo que provocou nas últimas 24 horas,'
deve se transformar num rumoroso inquérito judicial. Até
ontem, pelo menos três partidos — Liberal, Verde e Comife
nista—já tinham recorrido à magistratura, pedindo-lhe que
investigue as causas e os responsáveis pela contagem excesáí-j
Vãmente simpática e generosa feita no primeiro dia das
apurações a favor dos candidatos da Democracia Cristã. riíl.

Simpatia e generosidade que chegaram a premiar com 3^
mil votos a mais a legenda da DC, permitindo-lhe inclusive
üm aumento da sua representação no Conselho Comuna^
dos 27 conselheiros eleitos em 1985 para os 29 que passaria^
ter se realmente tivesse obtido 33% dos'votos, como indico^
o primeiro e exagerado escrutínio. -,5

Equivoco que só foi descoberto na madrugada de terça*
feira, quando alguns candidatos se deram conta de que, com
o avançar do escrutínio, suas votações diminuíam em vez ds
aumentar. Quanto mais urnas eram abertas, mais minguavam
os seus votos. ,çj

Mas o que pareceu mais grosseiro foi o fato da alquimia»
dos primeiros escrutinadores oficiais, além de ampliar ai
votação da DC — partido que há mais de 43 anos exerce i»
poder tta Itália—ter reduzido as votações dos dois principais
partidos de oposição, o Comunista e o neofascista Movimenb
to Social Italiano, tirando de cada um deles um conselheira
comunal. |p

Somente depois de ter sua nova e espetacular vitórfá
eleitoral explicada e celebrada pela imprensa é que, as primej-J
ras horas da última terça-feira, o comissário especial que há?
dois meses vem administrando Roma, Ângelo Barbato, revtP
lou e tentou explicar—como falha humana—uma irregul^'
ridade sem precedentes na história eleitoral da capital itali$J
na. Uma eleição que, hoje, não se pode sequer garantir ter
sido ganha pela Democracia Cristã.

Caso nacional—Mas não é só por isso que a eleição
de Roma já se transformou num caso nacional. A disputa
entre os cabeças-de-chapa da Democracia Cristã e do Partidõ'
Socialista (PSI) já começou a criar preocupações e ameaças
para o próprio governo do país, chefiado por Giulio An-
dreotti, grande cacique da democracia Cristã de Roma, e
apoiado por uma coalizão pentapartidária. ^

Os dois mais fortes partidos dessa coalizão—DC e PSI
se sentem com o mesmo direito de designar o futuro prefeita
romano, que deveria governar com a mesma maioria penta*;
partidária. O candidato apresentado e defendido pela DC é|»j
professor Enrico Garaci, que em toda a campanha eleitoral sé'
caracterizou como o senhor ninguém: um democrata cristão1
atípico, que nem sequer é inscrito no partido, nunca fé£
política nem se comprometeu com ás péssimas e escandalosa?
administrações anteriores lideradas péla DC romana. K'.j

Já o candidato dos socialistas, o rico empresário, ex-presiv
dente do Milãp e do Comitê Olímpico Italiano, atual ministra
do Espetáculo e Turismo, Franco Carraro, continua a seip
defendido intransigentemente por Bettino Craxi, líder e cauí:
dilho inquestionável do PSI. O risco para a estabilidade d»í
governo Andreotti é que essa disputa termine por reabri?:
antigos contrastes entre democratas cristãos e socialistas, o
que invariavelmente tem terminado com demissões de minis-n
tros, a dissolução do Parlamento e a convocação antecipada"^
de eleições nacionais.

renz (E) garante a Gorbàchev que seguirã o exemplo da glasnost

políticos na RDA. Guido Scbaarscbmidt,
ferramenteiro, asilado no campo de refu-
pados de Giessen, a 50 quilômetros de
Franlcfurt, é uma delas. "Acredito que só
o crescimento do Novo Foro poderá criar
condições para alguma mudança na
RDA", afirmou ao JORNAL DO BRA-
SJL.

Uma das principais diferenças entre o
Novo Foro e o Solidariedade, por exem-
pio, é que enquanto os poloneses buscam a
mudança do sistema político e econômico,
os membros do Novo Foro estão satisfei-
tos por enquanto com o socialismo. Que-
rem a liberdade de expressão, o pluriparti-
darismo, mas preferem o socialismo ao
capitalismo. Este fato, inclusive, é determi-
nante para que seja tolerado pelas autori-
dades alemãs e, agora, esteja em vias de
legalização.

O Partido Liberal, um agrupamento
político subsidiário no cenário alemão,
acreditou ser possivej uma assimilação do
Novo Foro em seus quadros, por conside-
rar serem suas plataformas muito sème-
Ibantes. Os dirigentes do Novo Foro, no
entanto, preferiram seguir seu caminho so-
zinhos em busca de maior liberdade e ex-
pressão política.

Como os tempos na Leste europeu vi-
ram bruscamente, é possível que a legali-
zação desta, importante força de oposição
ocorra num curto espaço de tempo. Aí
então teremos este grupo fazendo o prose-
litismo de suas posições de forma aberta e
tornando seus quadros mais conhecidos
do público. (S.F.)

intelectuais

Contrariamente 
ao Solidariedade da

Polônia, o Novo Foro, a força poli-
tica de oposição mais importante na Ale-
manha Oriental, não nasceu de um movi-
mento de operários. Se o Solidariedade foi
forjado èm meio a uma greve nos estalei-
ros Lênin, em Gdansk, o Novo Foro foi
semeado, irrigado e adubado nas terras
férteis da intelectualidade. Fontes ociden-
tais estimam que já existam 130 mil segui-
dores dó Novo Foro. Pode ser exagero.
Afinal, um dos principais problemas desta
organização ainda é a sua deficiente capi-
laridade.

As diretrizes do Novo Foro, e suas
propostas, não chegaram ainda a impreg-
nar as almas de oposição na Alemanha
comunista por falta de canais adequados
de comunicação. Isso está sendo resolvido
com o apoio dq Igreja protestante. A cada
segunda-feira mais igrejas se abrem para
que os opositores se reúnam e possam
manifestar-se sob a proteção, ainda que
precária de seu amplo guarda-chuvas.

Mesmo assim, o Novo Foro já é men-
cionado nos depoimentos de gente da rua,
que nunca tinha ouvido falar desse movi-
mento até os dramáticos, desdobramentos

1 a rachar
»s fronteiras «a tlíO goTtroo da Akrns-

África do Sul 
põe 

tropas

em alerta contra a SWAPO

Carvalho Hosken S.A. Engenharia e Construções, tendo em vista a di-
vulgação dada pela imprensa ao ajuizamento, pelo Banco do Brasil, de
três ações de cobrança, sente-se compelida a esclarecer a seus clientes,
fornecedores, auxiliares, acionistas e à opinião pública, o quanto segue:

a — a signatária não nega a existência de obrigações a cumprir com
aquele estabelecimento de crédito, apenas, inadmite dever as somas que
lhe estão sendo cobradas, e só pela exacerbação desses valores deixou
de compor com o credor os encargos exigíveis;

b — ao longo de demoradas tratativas tentou a dissuadir o Banco do
Brasil da pretensão de impor-lhe critérios de cálculo, a seu ver, incompa-
tívejs com os contratos celebrados e conduzentes a valores exorbitantes,
bastando, como exemplo, mencionar que um mútuo pelo qual a firmatá-
ria recebeu, em 03-07-79, a quantia de CR$ 204.120.000,00, à época
equivalente a 523.250,4486 ORTN que acrescida da correção monetária
e juros de 12% (doze por cento) ào anò somaria em 19-10-89 HCz$
37.897.881,60 (trinta e sete milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oi-
tocentos e oitenta e um cruzados novos e sessenta centavos), esté sendo
executado por NCz$ 296.875.309,20 (duzentos e noventa e seis milhões,
oitocentos e setenta e cinco mil, trezentos e nove cruzados novos e vinte
centavos) em 19-10-89, vale dizer, quase 8 vezes mais;

c — uma, vez que a diretoria do Banco houve por bem valer-se dos
meios judiciários 

"para 
dirimir a controvérsia, fato que se lastima, mas se

reconhece dentro do legítimo direito do credor, não lhe resta mais que
aguardar, com serenidade, o soberano pronunciamento da Justiça, na

qual confia, felicitando-se por se encontrar em situação tal que os male-
fícios advindos da divulgação do insólito procedimetllu JrfOT"
de a comprometer ou retardar o desenvolvimento normal de suas ativida-
des empresariais;

d — embora convicta da posição assumida e segura da correção de
sua interpretação à luz das normas vigentes para os contratos ora sub-
metidos ao crivo do Judiciário, mesmo que não lhe reconheça este o seu
bom direito — e isso só por absurdo admite —, deseja tranqüilizar a to-
dos, pois, seja qual for o crédito reconhecido pela decisão judicial, será
ele pago, integralmente, sem que isso afete a estabilidade econômica da
empresa, que em defesa de seus acionistas e empregados não pode dila-

pidar parte de seu patrimônio, pagando o que julga indevido, só por lhe
estar sendo cobrado, mesmo em se tratando de uma instituição com a
tradição e conceito do Banco do Brasil.

CARVALHO
HOSKEN S.A.
EN6ENHARIA E CONSTRUÇÕES

mecinenm
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AHoradoTroco ^

A candidatura Silvio Santos sacode o auditorio acabado de ser apresentado a palavra neofito, na -m\ Tjk /
J\ eleitoral com um tufao de suspeitas que preci- passagem do interesse particular ao interesse pu- /\[(l J
sara de alguns dias para assentar. A confusao foi' blico, que ja confunde como seu. Come?a mal ( ^iipw / s
consideradautilparaesconder certosaspectosde- neofito,epodeacabarmaloreincidente. __ [ || /
preciativos que incriminam a negocia$ao. O tu- Nem so de lances pitorescos e de negotiates, / N
muito nao elimina, entretanto, o exame moral de no entanto, se sustenta a candidatura que veio 1 7
umatoquelevouemcontaapenasairrevogadalei para tirar proveito de todos os ressentimentos ^Bu J
de Gerson, que preconiza levar vantagem em tudo. populares contra o regime democratico, valendo-se —

A sucessao presidential que vai permitir aos exatamente do direito de voto. A insatisfa$ao ge- wjf/
brasileiros, depois de 29 anos, eleger novamente neralizada com a infla?ao e as priva^oes que ela L.
mais alto governante do pais nao e uma franquia impos a sociedade vao ser manipuladas por um

para que esse direito seja exercido apenas uma vez, amador da coisa publica, que sempre fez alarde de
ou para que se invalide a oportunidade. Nao desapreco pela politica e pelos politicos. Silvio
merece a minima consideragao uma candidatura Santos foi umdos pilares da aliena?ao em que vraLT
definida como negocio pelo desanimado Armando autoritarismo manteve a parcela desafortunada da
Correa, que se retirou para ceder o lugar ao ani- sociedade. De um lado, Silvio Santos. Do outro, "—.—
mador Silvio Santos. Nao foi, no entanto, apenas Chacrinha. Disputavam a hegemonia da populari- <ss
uma transfusao de adrenalina. A expressao "fe- dade anestesiada pela fantasia barata. 0 apoliticis- —
char o negocio" foi de uma comovente sinceridade, mo do regime dos militares encontrou o candidato - 
que Freud explica. ideal em Silvio Santos. __

0 candidato que cedeu a vaga, com direito _ Uma candidatura a presidente da Republica ¦

Icinco 

minutos na televisao, estava fazendo um nao pode ser apenas um projeto pessoal. Para
negocio politico, e nao altruismo. E um negocio merecer algum respeito, tem que se apresentar por fjaytajg
politico, como se sabe, nao exclui mais do que um partido politico e sob patrocimo de nomes vw'* —

recibos e desconto para o imposto de renda. Freud respeitaveis. A candidatura Silvio Santos tem tes- I Fstarinnamento me atender, que nunca tinha recebido apartamento na Rua Prudente de Mo-
pode explicar tambem a razao por tras da explica- tas-de-ferro, mas os verdadeiros patronos ainda K. .nna reclames a respeito de sens produ- rais 1347/202, em ipanema Aluguei-o

^ „/ a Um nan dccnmiram a rpQiwisahilirlaHp ffc trfo spna- No s&bado 28/10 as 21h estaciona- tos e, finalmente, que eu tinha demo- para o Sr. Luis Antonio Albuquerque
Sao para 0 slogan que sublinhava a bem penteada P • . I ift. I mos o carro na praia de Ipanema, em rado muito tempo para reclamar. Veronese, que esta pagando apenas
presen^a do ex-candldato do PMB: A hora do dores envolvidos na histona nao tem capital polltl- I frente ao quarteirao entre as ruas Joa- Costumo comprar lingerie nas me- NCz$ 183 mensais.

i troco". Era a politica de mercado fazendo um CO para bancar a candidatura do animador. Hugo I na Angelica e Vinicius de Moraes. Um lhores lojas, aqui e no exterior, e Beneficiado por esse infimo alu-
jance Napoleao entrou inadvertidamente no episodio, I funcionario do Itaipark apresentou-se tempo de vida util das pe?as e sempre guel, e na sua profissao de marchand,

"OA A, cp fr»«sp um 18 Rnimarin nor aiitnri7acao do imediatamentepara cobrar os NCz$ 7 de varios anos, e nao de um ou dois pode adquirir um belo apartamento,
So quem nao me conhece — declarou Ar- como se losse um a urumano, por autonzaoao ao por quatr0 horas> com direito a total meses ( ) a.udia Verslani _ Rio de ^nde res^de> d Rua Timot^ da Costa

mando Correa — e nao conhece o Silvio Santos sobrenome: nao se lembrou ae que 101 a repetj5ao I seguran?a, seguro contra roubo, etc. Janeiro. 1833/703. Resoiveu, entao, transfor-
fala uma coisa dessas: em nenhum momento usou- do golpe de estado que arrancou de Marx a frase (tiqueten0 031561). t„ nE }i,rr»e mar o meu apartamento em dep6sito,
se a oalavra dinheiro nas neeociacoes." Exatamen- que castiga como farsa a imita?ao barata. O sena- Ao voltarmos tres h6ras depots juros mais juros> para guardar os quadros que negocia.

! ta _Q CJlvirt Contnc nan Hnr I ohan nan e nersnnaeem da historia de Cha- pudemos constatar que a Itaipark Em fev/88 comprei artigos de uso Tal fato nao sena relevante se eu
te por Se Saber que O animador Silvio SantOS nao . , .. .jp ® . tj ~ tambem funciona na lei do Gerson, so pessoal na Casa Tavares (Av. Rio nao precisasse do aluguel para poder
faz maus negocios, e que acaba de obter 0 lugar 00 peuzinno vermemo, e O aumeniauvo nao meie leva vantagem, pois nao havia um fun- Branco 57, Rio de Janeiro), para paga- morar mais decentemente. Eu e meu
outro, e que 0 eleitor entende que houve um ajuste medo a adultos em politica. 0 senador Marcondes I cionario no estacionamento, para ga- mento em tres vezes sem juros, tendo filho estamos ocupando um quarto,
entre as Dartes Se nao havia 0 aue neeociar, de Gadelha chega ao extremo oposto de uma carreira rantir a seguransa pela qual pagamos. sido combinado que o primeiro paga- pois essa misera quantia nao e sufi-1

fS en«o? Pode te, A, i 4ta o\, que come^of. radieal e a eLerda, mas tenAa JSLSSJS"- 2T -

prazo: interesse publico, sobretudo aquele que populista a aireita, com um lance suspeito como mento a uma firma que, ao que tudo Entretanto, em 24/3/88, recebi car- Sera que a Lei do Inquilinato nao,.
tratado em particular, tambem e elastico em mate- a candidatura do animador. I indica, e irresponsdvel. (...) Vera Ma- ne para pagamento em duas vezes. deveria ser rapidamente revista? E a

1 riade prazo Silvio Santos e daqueles desavisados a respeito | ria K. Ribeiro — Rio de Janeiro. Entrei em contato com a Casa Tava- nossa Justiga mais agil? Eliana Bit-
Nada sera capaz de retirar do cidadao a certe- de quem se pode dizer por gentileza: 

"Dize-me ? 
e^passou^Tze" v^s'ameaSs; tencourt-Riode 

Janeiro-

za de que essa candidatura nao e tao improvisada com quem andas e te direi quem es. Naocostuma No 
dia 23/10/89 quase 2ih um ate de penhorar meus bens, caso eu Policiamento inutil

quanto finge ser. Tem mais de premeditada do que andar em boa companhia. No dia em que lechou funcion^rio da itaipava ainda cobrava nao pagasse da forma que eles que- No dia 27/io/89, por voita das
parece. Nao 6 O produto de coincidencias, mas negocio da candidatura, apresentou-se coin tres I estacionamento na Avenida Vieira riam. 12hl5, um grupo de cinco pessoas bio-
resultado de uma acao coordenada: as omissoes anjos da guarda que nao o recomendam eleitoral- Souto. Serdjusto? Sera legal? queou a passagem da pista de automo-
abertas na Lei Eleitoral prepararam o advento dp mente: Mucio Athayde, que acrescentou ao seu eSonar ^S^rS"Sr^mf^
sorriso que, a esta altura, parece zom^ar dos elei- passadoum chapeu que nao o esconde; o senador p|ra ir a praia. (.^) ria, e me informaram de que o debito MangZhos), com paus e Mras. Os
tores como num programa de auditorio. O anima- Olavo Pires, que tem um aviao da frota de Medel- Para quem vai 0 benefkio? Gran- era supenor a NCz$ l^oo, mas que que b6loquearam a pfsta nada informa-
dor nao desanima. A moral publica que saia do seu lin; e o ex-ministro Anibal Teixeira, que prefenu de parte para uma firma particular, °eixanampor ncz$ i.ww, aesae que vam> mas p0£|ia.se perceber que nao
caminho, caso contmi.de.p«. porctaa M toa da 

S«a. 
a dtor a verdade (nada X'St&SSSrS.'SjS .

Eu SOU acionista das minhas empresas, pro- mais que a verdade). _ I O seu automovel esta segurado contra cruzados velhos!), equivale_ hoje carros puderam passar, mas o transito
clama Silvio Santos como quem usa um escudo de A candidatura Silvio Santos e daquelas que 0 "amigo do alheio". (...) Aiguem ja NCz$ 295^90, feita a corresao pela ficou compietamente engarrafado.
papelao para enfrentar o fantasma da inelegibili- nao podem ser examinadas a luz de textos legais, viu ou leu a apoiice, naqueias letrinhas otn e btn. x.Vflrp, n3h Os que conseguiram passar e che-
daae. Nao e apenas acionista, mas o maior de mas da moralidade publica, tarttossao os ante^- aca^&^KlS^
todos. Ou entao nao podena usar O pronome dentes que tornam suspeitos 0 candidato e a candl- um Santana, — que agrada muito aos ser sem juros, "apenas" 238% alem da aos guardas e pediram pr'ovidencias. O

!\ possessivo com tanta convicgao. Ninguem tem datura. Um candidato que jurava em seus progra- ladroes — podera receber a indeniza- corregao monetary. Ricardo Carvalho guarda da guarita disse que nao pode-
menor duvida de que as suas empresas sao dele— mas que nao faria politica torna-se au- I ?ao correspondente a um Fusca 80 Vaz —Campinas (SP). ria sair do local por falta de viatura, e
e de mais ninguem. A ressalva de qne nao exerce tomaticamente srapeito qnando k dis^ a ser Desconfian?a
Cargo de dire^ao nao muda a sua COndlQaO. candidato por miciativa de terceiros. Com que I nos jornais? Por que nao publicaram E com ceticismo e desconfianpa pertencia a outro batalhao, e que se
candidato e um proprietary ammado pelo propno fundos vai contar na campanna um nomem de OS nomes dos outros concorrentes da que lemos na Coluna Z6zimo de 24/ ele fosse atuar ali, seria punido. Expli-
desconhecimento do peso especifico das palavras. negocios que e recordista em questoes com a Re- licitapao, e o valor das propostas fei- 10/89 a noticia de que o grupo Roths- cou, em seguida, que a sua fun?ao era
No dia em que Correa lhe ofereceu a cadeira de ceita Federal? Antes da Lei Eleitoral, ha outros tas?Queiransparenciaopaca! child,com fe na recuperatfo brasilei- adeinformar, atravesde radio o ba-

j-j * c'i • o  '„lw.a . mrm, A/folVinr on I A prefeitura expulsou a Coderte ra, teria decidido investir no programa talhao encarregado — o que j& tinha
Candidato, Silvio Santos superou-se. entre aois obstaculos legais a serem transpostos. Melhor an- I jas ruas> mas e]a nao cobrava estacio- de privatiza5ao do governo. feito — e esperar que eles resolvessem
sorrisos, fez um parentese para dizer que tinha tes que depois. namento na orla maritima. (...) Teiius Brigldo o problema. Sergio Barbosa Villas

1 Alonso Aveiino Memoria — Rio de Ja- -j— Boas — Rio de Janeiro.

OBeide Tunis °
Acho muito valido o estaciona- 7a. do Rio de Janeiro. Ninguem pode con-

Eca 
de Queiros recomendava que, a falta de conseguiu recuperar O credito do Tesouro, forte- mento pago, desde que ofere?a garan- \ /ill testar que o carioca se lixa para o lixo,

assunto, se atacasse o Bti de Tunis Oscandi- mente desgastado pelo calote decorrente da corro- KJyl \ Afijl Serhora.61" 
qUa qUer ugar'aqua"

datos a presidencia da Republica ja escolheram seu sao inflacionaria, com a corregao monetana em I para que nao ocorra o que antes aeon- I 1 s M 11 Mas essa atitude lamentavel ainda I
Bei de Tunis: a Vltima e a divida externa, apontada 1965. I tecia, quando o cobrador nao dava v/ 1 \l e estimulada pelafalta de lixeiras nos ;
por todos como a causa dos males da economia No campo externo o problema nao e muito recibo, ficando muitas vezes com o V\ V/f / \! logradouros pubheos. A prefeitura
brasileira. Surgem dai as propostas mais dispara- diferentt. O Lsil desenVolveu-se nos uldmos vinte ^fJ£d°estacionmellto 

gjh- Will 1 I
tadas sobre O que fazer com a divida — do calote anos, passando a ser O oitavo rlB do mundo Jitaipark, na Praia de Botafogo, que OBrasil desde longa data esteve tasse um numero mais significativo de
da moratoria a renegociasao do saldo pela COta- capitalista gra?as, em boa parte, k absorgao de estava praticamente vazio, com as cal- sempre jungido a suserania deste po- Hxeiras.
cao dos tltulos brasileiros no mercado internacio- poupanQa externa na tomada de emprestimos inter- I cadas cheias de carros. Se o esta- deroso grupo de banqueiros ingleses! . assim em cidades europeias,
nal, na faixa dos 20%. SJLS^Adisparadad.,jar.s da divida n.ii,al

Nada mais demagogico do que tratar da dm- dos anos 70 desestabihzou o processo de endivida- menor chance. ^inde^SirnnSdTdois lixeiras>ser* Possivel ^ autoridade Pu-
da externa em palanque ou em rapidas aparigoes mento, levando a ense que hoje implica forte trans- Sera que os motoristas cariocas miihoes de libras esteriinas, atraves n.ir °,s ^ue suJam a Cldade- C-0 Ul?a
na televisao. Decisoes importantes em relacao ferencia de recursos ao exterior. Pior, no entanto, [preferem se sujeitar as ameagas dos de um contrato escorchante, ficou pa- cidade que se pretende turistica nao

divida nao se ananciam ram aritecedencia: ado- . Brasil cortar relates cm os bancs. dKKSSS-*«SSSr.
tam-se de surpresa para evitar fuga de capitals O pais precisa negociar politicamente com os LPd0 imperio. Em 1921, quando . "forrpios"
prejuizo nas reservas cambiais do pais. Ate porque Estados Umdos — responsaveis pela escalada que Ma qualidade Estado de Sao Paulo penhorou a taxa ^orreius
qualquer medida que implique perdas para os arrasou as finangas publicas brasileiras — meios de comprei naioja Amok, no 2° piso djexporta^odo cafeaos famososba-
bancos credores podera gerar retaliates lmedia- abater parte do onus causado pelo descontrole do Sao Conrado Fashion Mall (tel roes, por dois miihoes dehbras esterh- waiido Duar ' Pitulo acima
tas, como a nao renovagao das linhas de credito fiscal americano. A escalada dos juros nominais ao 322-4090) um pijama de malha e um ed'tenta^ se^mH auinhentos^vin- venho informar que 0 comportamento
que financiam de forma voluntaria 0 comercio dobro do que estava previsto levou O Brasil I Vnm^ hn^nne te, rendendo 8% por 10 anos, alcan- do funcionario da agenda da Pra?a da
exterior brasileiro. Manter um certo nivel de reser- * 

pagar, somente a tltulo de juros, US$ 122 bilhoes ® com artiB0S de seda Dura crepe e ?ando so de juros um milhao e seiscen- Bandeira se constituiu numa atitude
vas e questao de sobrevivencia. ^e\971, ananda que sapira.estoque da divida SSlgSSuiKsllS

Como 0 Brasil nao esta pagando.nada da sua proietado relo Banco Central para dezembro, de N.lava^m retir,ca,.n, ptoenie a Miknji = "»
divida com OS bancos credores pnvados — US$ 109 bilhoes. I mozejG ficou'riraticamente reduzida 1ue depositavam no Brasil. usuario. Informo tambem que ja f°"

principal esta sendo renegociado desde 1982 e As condi?oes politicas para 0 Brasil negociar L uma bermuda) desbotou e descostu- Destatte, e facil conciuir porque ram adotadas "®(j®ssa"^s medldas

pagamento dos juros esta suspenso desde setembro serio com os paises credores que comandamo Lou. A caicinha de crepe, do conjunto, nTo^n3asmoPaue C° a ect agradece ao jornal do
ultimo — as declara?5es dos candidatos nao alte- sistema financeiro internacional e os organismos | tambemdescosturou.^ rrasii 

neia nuhiicacao da ocorren-ram muuo o quadro da divida. Funcionam apenas oficiais de credito passam, necessariamente, pelo Como.»^"^7^ possibiiidade de outra sangria no so- cia, o que muito contnbuiu para a
como promessa demagogica, como um jogo para saneamento preliminar das finan?as publicas, pelo Na voUa leve® os artigos a loja, e a ^do e abandonado povo brasileiro. soiu?ao do

plateia. corte nos gastos publicos excessivos, que nao tem vendedora me pediu que deixasse tudo Godofredo Maciel Filho - Rio de Ja- Rauber, presidente, LCI -Brasma.

As crises na divida externa produziram rea^oes mais remota liga?ao com a divida externa, como la e ligasse depois, para faiar com a neiro. as cartas »erso sotecionadas para pubiic*-
imediatas no encurtamento dosprazos e no encp- subsidies e incentivos fiscais, e as despesas com ^"mse^igVou Situagao injusta ^ren°^
lhimento dos creditos comerciais. Em 1982, quando pessoal OClOSO. I a fgjaj. comigo, e mandou dizer pela E lamentavel 0 sistema de locagao vel e endere?o que permlte confirmsfio
O Brasil se declarou oficialmente inSOlvente,_ OS Os candidatos sabem perfeitamente que SO secretaria que nao tinha tempo para deste pais. Sou proprietSria de um .prtvla.
creditos comerciais chegavam a US$ 15 bilhoes. depois de rearrumarem a casa poderao sentar-se | ————
Hoje, estao reduzidos a US$ 10 bilhoes, apesar de mesa sob 0 respeito dos credores. Assim fizeram os 1— ———
ter triplicado 0 volume de comercio externo. presidentes da Venezuela, Carlos Andres Perez, Elei?oes

A moratoria OU calote da divida interna ja da Argentina, Carlos Saul Menem, que em campa- o povo nao se iluda com OS politi- em conta 0 numero de homens negros decidir quem e o melhor candidato a
Sairam de cogitapao, porque OS assessores economi- nha tambem tinham a divida como seu Bei de cos. Os demagogos atacam o empresa- que tem mulheres brancas, chegare- presidente da Republica atraves da
cos fizeram ver aos candidatos que seriam irrepara- Tunis. No poder, optaram pelo saneamento inter- "?|mas ° eimPre.sljir'0 da emprego a mos a conciusao de que a mulher anaiise — inconsciente — de duas va-
veis os estragos na economia do pais. Como dar 0 no para a reabertura de entendimentos com des1dTprVrio\o\o.reOsPp8o!ikicos, 

pJeconcdtoracTai6 credibilida^e .e
calote impunemente nos US$ 100 bilhoes de pou- Fundo Monetano Internacional, a pnvatizaQao de todos, sem exce?ao, tambem dao em- ^iscrimi^ada*"a.t^odos'homens' de sua re^orrnas- Credibilidade e a capacidade I

pan?a interna aplicados nas cadernetas de poupan- estatais e a abertura da economia aos investimen- pregos a centenas de familiares, mas . . F nuando o neero de aiguem liderar a sociedade na im-

5a e nos tltulos do Tesouro, que financiam O deficit tos estrangeiros, ^ses sao pagos por nos, povo, com b 
^ sucedjd' vida uase sempre plementasSo de reformas. Reformar e,

pubheo (gastos com pessoal, com investimentos, Compreende-se que os politicos queiram im- denouveira°-X de Janeiro. procura uma mulher branca para sua na prJtica' °conserto do q^ e'ja er"
subsidios e incentivos fiscais concedidos pelo gover- pressionar os eleitores na campanha. Mas ja era companhia. (...) Edmundo Bitencourt rad0 uniiagao, corrup?ao, mseguran-
no)? Seria politicamente defensavel arruinar as fi- tempo de irem preparando os cidadaos para os de Souza Lima — Rio de Janeiro. ?a)' bem com° a as?'ra?a0.. ee^

nangas acumuladas pelas empresas e pessoas que duros tempos que virao, pois a cada dia fica mais O presidenciavel Antonio Pedreira r^tvi j n^r—"rIo de
ainda confiam na moeda nacional e aplicam no urgente o saneamento das rinan?as do falido Esta- diz que combatera a pratica do racis- .lccn e m r0S10 u

overnight e nas cadernetas? Haveria espago futuro do brasileiro, diante da impossibilidade politica da mo em todo 0 Brasil. Ora, se levarmos (...) A sociedade esta procurando Janeiro.

para a recupera?ao do credito publico? O Brasil so sua execu?ao no atual governo.
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A Hora do Troco

A candidatura Sílvio Santos sacode o auditório
l\ eleitoral com um tufão de suspeitas que preci-
sará de alguns dias para assentar. A confusão foi'
considerada útil para esconder certos aspectos de-
preciativos que incriminam a negociaçao. O tu-
multo não elimina, entretanto, o exame moral de
um ato que levou em conta apenas a irrevogada lei
de Gerson, que preconiza levar vantagem em tudo.

A sucessão presidencial que vai permitir aos
brasileiros, depois de 29 anos, eleger novamente o
mais alto governante do país não é uma franquia
para que esse direito seja exercido apenas uma vez,
ou para que se invalide a oportunidade. Não
merece a mínima consideração uma candidatura
definida como negócio pelo desanimado Armando
Corrêa, que se retirou para ceder o lugar ao ani-
mador Sílvio Santos. Não foi, no entanto, apenas
uma transfusão de adrenalina. A expressão "fe-

char o negócio" foi de uma comovente sinceridade,
que Freud explica.

O candidato que cedeu a vaga, com direito a
cinco minutos na televisão, estava fazendo um
negócio político, e não altruísmo. E um negócio
político, como se sabe, não exclui mais do que
recibos e desconto para o imposto de renda. Freud
pode explicar também a razão por trás da explica-
ção para o slogan que sublinhava a bem penteada
presença do ex-candidato do PMB: "A hora do
troco". Era a política de mercado fazendo um
lance."Só 

quem não me conhece — declarou Ar-
mando Corrêa — e não conhece o Sílvio Santos
fala uma coisa dessas: em nenhum momento usou-
se a palavra dinheiro nas negociações." Exatamen-
te por se saber que o animador Sílvio Santos não
faz maus negócios, e que acaba de obter o lugar do
outro, é que o eleitor entende que houve um ajuste
entre as partes. Se não havia o que negociar, de
que se falou então? Pode ter sido à vista ou a
prazo: interesse público, sobretudo aquele que é
tratado em particular, também é elástico em maté-
ria de prazo.

Nada será capaz de retirar do cidadão a certe-
za de que essa candidatura não é tão improvisada
quanto finge ser. Tem mais de premeditada do que
parece. Não é o produto 

'de coincidências, mas o
resultado de uma ação coordenada: as omissões
abertas na Lei Eleitoral prepararam o advento do
sorriso que, a esta altura, parece zompar dos elei-
tores como num programa de auditório. O anima-
dor não desanima. A moral pública que saia do seu
caminho, caso contrário ele passa por cima.

"Eu sou acionista das minhas empresas," pro-
clama Sílvio Santos como quem usa um escudo de
papelão para enfrentar o fantasma da inelegibili-
daae. Não é apenas acionista, mas o maior de
todos. Ou então não poderia usar o pronome
possessivo com tanta convicção. Ninguém tem a
menor dúvida de que as suas empresas são dele —
e de mais ninguém. A ressalva de que não exerce
cargo de direção não muda a sua condição. O
candidato é um proprietário animado pelo próprio
desconhecimento do peso específico das palavras.
No dia em que Corrêa lhe ofereceu a cadeira de
candidato, Sílvio Santos superou-se: entre dois
sorrisos, fez um parêntese para dizer que tinha

apartamento na Rua Prudente de Mo-
rais 1347/202, em Ipanema. Aluguei-o
para o Sr. Luis Antonio Albuquerque
Veronese, que está pagando apenas.
NCz$ 183 mensais.

Beneficiado por esse ínfimo alu-
guel, e na sua profissão de rharchand,
pode adquirir um belo apartamento,
onde reside, à Rua Timoteo da Costa
1833/703. Resolveu, então, transfor-
mar o meu apartamento em depósito,
para guardar os quadros que negocia.

Tal fato não seria relevante se eu
não precisasse do aluguel para poder
morar mais decentemente. Eu e meu
filho estamos ocupando um quarto,
pois essa mísera quantia não é sufi-!
ciente para alugarmos um apartamen-
to.

Será que a Lei do Inquilinato não
deveria ser rapidamente revista? E a
nossà Justiça mais ágil? Eliana Bit-
tencourt — Rio de Janeiro.

Policiamento inútil
No dia 27/10/89, por volta das

12hl5, um grupo de cinco pessoas blò-
queou a passagem da pista de automó-
veis que dá acesso á Cidade Universi-
tária, pela Avenida Brasil, (acesso
Manguinhos), com paus e pedras. Os
que bloquearam a pista nada informa-
vam, mas podia-se perceber que não
estavam bem, possivelmente alcooliza-
dos. Após alguma negociação, alguns
carros puderam passar, mas o trânsito
ficou completamente engarrafado.

Os que conseguiram passar e che-
garam à guarita da policia, na entrada
da Cidade Universitária, informaram
aos guardas e pediram providências. O
guarda da guarita disse que não pode-
ria sair do local por falta de viatura, e
quando eu ofereci meu carro para con-
duzí-lo, ele me respondeu que a área
pertencia a outro batalhão, e que se
ele fosse atuar ali, seria punido. Expli-
cou, em seguida, que a sua função era
a de informar, através de rádio, o ba-
talhão encarregado — o que já tinha
feito — e esperar que eles resolvessem
o problema. Sérgio Barbosa Vülas
Boas — Rio de Janeiro.
Sujeira da cidade

Se fala muito da sujeira das ruas
do Rio de Janeiro. Ninguém pode con-
testar que o carioca se lixa para o lixo,
que atira em qualquer lugar, a qual-
quer hora.

Mas essa atitude lamentável ainda
é estimulada pela falta de lixeiras nos
logradouros públicos. A prefeitura
conseguiria muito mais sucesso na sua
tarefa de limpeza das ruas se implan-
tasse um número mais significativo de
lixeiras.

É assim em cidades européias,
americanas e em outras cidades brasi-
leiras. A partir da instalação de mais
lixeiras, será possível à autoridade pu-
nir os que sujam a cidade. (...) Uma
cidade que se pretende turística não
pode conviver com a atual imundície.
(...) Márcio Klang — Rio de Janeiro.
"Correios"

Com respeito à carta do Sr. 0§-
waldo Duarte de Souza, publicada no
JB de 25/10/89, sob o título acima,
venho informar que o comportamento
do funcionário da agência da Praça da
Bandeira se constituiu numa atitude
pessoal e isolada, não refletindo a filo-
sofia da ECT, que prima pelo bom
atendimento e respeito ao público
usuário. Informo também que já fo-
ram adotadas as necessárias medidas
corretivas de âmbito interno.

A ECT agradece ao JORNAL DO
RBASTI. nela nuhlicacão da ocorrên-
cia, o que muito contribuiu para a
solução do problema. Joel Marciano
Rauber, presidente, ECT — Brasília.

As cartas serão selecionadas para publica-
çáo no todo ou em parte entre as qüe
tiverem assinatura, nome completo e legf-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.

me atender, que nunca tinha recebido
reclamações a respeito de seus produ-
tos e, finalmente, que eu tinha demo-
rado muito tempo para reclamar.

Costumo comprar lingerie nas me-
lhores lojas, aqui e no exterior, e o
tempo de vida útil das peças é sempre
de vários anos, e não de um ou dois
meses. (...) Cláudia Versiani — Rio de
Janeiro.
Juros mais juros

Em fev/88 comprei artigos de uso
pessoal na Casa Tavares (Av. Rio
Branco 57, Rio de Janeiro), para paga-
mento em três vezes sem juros, tendo
sido combinado que o primeiro paga-
mento seria em 31/3/88. Estas condi-
ções me levaram a efetuar a compra.

Entretanto, em 24/3/88, recebi car-
nê para pagamento em duas vezes.
Entrei em contato com a Casa Tava-
res, que se recusou a modificar o car-
nê, e passou a fazer várias ameaças,
até de penhorar meus bens, caso eu
não pagasse da forma qüe eles que-
riam.

Agora, recebi da Tavares uma car-
ta onde me convidam a quitar o débito"sem juros". Procurei saber como se-
ria, e me informaram de que o débito
era superior a NCz$ 1.500, mas que
deixariam por NCz$ 1.000, desde que
fosse quitado imediatamente. No en-
tanto, o valor da compra (Cz$ 12.470
— cruzados velhos!), eqüivale hoje a
NCz$ 295,90, feita a correção pela
OTNeBTN.

Vê-se que a Casa Tavares nãò se
acanha de cobrar um valor que ela diz
ser sem juros, "apenas" 238% além da
correção monetária.. Ricardo Carvalho
Vaz — Campinas (SP).

Desconfiança
É com ceticismo e desconfiança

que lemos na Coluna Zózimo de 24/
10/89 a notícia de que o grupo Roths-
child, com fé na recuperação brasilei-
ra, teria decidido investir no programa
de privatização do governo.

Brlgldo

No dia 23/10/89, quase 21h, um
funcionário da Itaipava ainda cobrava
estacionamento na Avenida Vieira
Souto. Será justo? Será legal?

Vivemos numa cidade praiana e
agora temos que pagar para estacionar
para ir a praia. (...)

Para quem vai o beneficio? Gran-
de parte para uma firma particular,
que nã,o investiu um centavo lios esta-
cionamentos, e qüe anda dizendo que
o seu automóvel está segurado contra
o "amigo do alheio". (...) Alguém já
viu ou leu a apólice, naquelas letrinhas
miúdas? Sim, porque os carros têm
valores muito-diferentes, e o dono de
um Santana, — que agrada muito aos
ladrões — poderá receber a indeniza-
ção correspondente a um Fusca 80
(sem ofensa ao Fusca!).

Por que não publicaram a apólice
nos jornais? Por que não publicaram
os nomes dos outros concorrentes da
licitação, e o valor das propostas fei-
tas? Que transparência opaca!

A prefeitura expulsou a Coderte
das ruas, mas ela não cobrava estacio-
namento na orla marítima. (...) Telius
Alonso Avelino Memória — Rio de Ja-
neiro.

O Bei de Túnis
Acho muito válido o estaciona-

mento pago, desde que ofereça garan-
tia a seus usuários. (...) Deve haver
uma fiscalização constante e eficiente
para que não ocorra o que antes acon-
tecia, quando o cobrador não dava
recibo, ficando muitas vezes com o
valor integral cobrado.

(...) Já utilizei o estacionamento
Itaipark, na Praia de Botafogo, que
estava praticamente vazio, com as cal-
çadas cheias de carros. Se o esta-
cionamento irregular não for coibido,
os estacionamentos pagos não terão a
menor chance.

Será que os motoristas cariocas
preferem se sujeitar às ameaças dos
flctnelinhasl Gloria X. da Silveira —
Rio de Janeiro.

Má qualidade
Comprei na loja Amok, no 2o piso

do São Conrado Fashion Mall (tel
322-4090) um pijama de malha e um
conjunto de calcinha e sutiã de crepe
de seda com renda. É uma butique
cara, com artigos de seda pura, crepe e
outros materiais de luxo.

Na primeira lavagem o pijama en-
colheu (a calça, que era na altura do
tornozelo ficou praticamente reduzida
a uma bermuda), desbotou e descostu-
rou. A calcinha de crepe, do conjunto,
também descosturou.

Como eu estava de viagem nuiui-
da, demorei alguns dias para reclamar.
Na volta, levei os artigos à loja, e a
vendedora me pediu que deixasse tudo

I lá e ligasse depois, para falar com a
I proprietária, D. Sônia Couto. Meu es-

panto foi que D. Sônia nem se dignou
a falar comigo, e mandou dizer pela
secretária que não tinha tempo para

conseguiu recuperar o crédito do Tesouro, forte-
mente desgastado pelo calote decorrente da corro-
são inflacionária, com a correção monetária em
1965.

No campo externo o problema não é muito
diferente. O Brasil desenVolveu-se nos últimos vinte
anos, passando a ser o oitavo PIB do mundo
capitalista graças, em boa parte, à absorção de
poupança externa na tomada de empréstimos inter-
nacionais. A disparada dos juros da dívida no final
dos anos 70 desestabilizou o processo de endivida-
mento, levando à crise que hoje implica forte trans-
ferência de recursos ao exterior. Pior, no entanto, é
o Brasil cortar relações com os bancos.

O país precisa negociar politicamente com os
Estados Unidos — responsáveis pela escalada que
arrasou as finanças públicas brasileiras — meios de
abater parte do ônus causado pelo descontrole
fiscal americano. A escalada dos juros nominais ao
dobro do que estava previsto levou o Brasü a
pagar, somente a título de juros, US$ 122 bilhões
desde 1971, quantia que supera o estoque da dívida
projetado pelo Banco Central para dezembro, de
US$ 109 bilhões.

As condições políticas para o Brasil negociar a
sério com os países credores que comandamo
sistema financeiro internacional e os organismos
oficiais de crédito passam, necessariamente, pelo
saneamento preliminar das finanças públicas, pelo
corte nos gastos públicos excessivos, que não tem a
mais remota ligação com a dívida externa, como
subsídios e incentivos fiscais, e as despesas com
pessoal ocioso.

Os candidatos sabem perfeitamente que só
depois de rearrumarem a casa poderão sentar-se à
mesa sob o respeito dos credores. Assim fizeram os
presidentes da Venezuela, Carlos Andrés Perez, e
da Argentina, Carlos Saúl Menem, que em campa-
nha também tinham a dívida como seu Bei de
Túnis. No poder, optaram pelo saneamento inter-
no para a reabertura de entendimentos com o
Fundo Monetário Internacional, a privatização de
estatais e a abertura da economia aos investimen-
tos estrangeiros.

Compreende-se que os políticos queiram im-
pressionar os eleitores na campanha. Mas já era
tempò de irem preparando os cidadãos para os
duros tempos que virão, pois a cada dia fica mais
urgente o saneamento das finanças do falido Esta-
do brasileiro, diante da impossibilidade política da
sua execução no atual governo.

Eça 
de Queirós recomendava que, à falta de

assunto, se atacasse o Bei de Túnis. Os candi-
datos à presidência da República já escolheram seu
Bei de Túnis: a vítima é a dívida externa, apontada
por todos como a causa dos males da economia
brasileira. Surgem daí as propostas mais dispara-
tadas sobre o que fazer com a dívida — do calote e
da moratória a renegociação do saldo pela cota-
ção dos títulos brasileiros no mercado internado-
nal, na faixa dos 20%.

Nada mais demagógico do que tratar da dívi-
da externa em palanque ou em rápidas aparições
na televisão. Decisões importantes em relação à
dívida não se anunciam com antecedência: ado-
tam-se de surpresa para evitar fuga de capitais e
prejuízo nas reservas cambiais do país. Até porque
qualquer medida que implique perdas para os
bancos credores poderá gerar retaliações imedia-
tas, como a não renovação das linhas de crédito
que financiam de forma voluntária o comércio
exterior brasileiro. Manter um certo nível de reser- *

vas é questão de sobrevivência.
Como o Brasil não está pagando nada da sua

dívida com os bancos credores privados — o
principal está sendo renegociado desde 1982 e o

pagamento dos juros está suspenso desde setembro
ultimo — as declarações dos candidatos não alte-
ram muuo o quaaro aa dívida. Funcionam apenas
como promessa demagógica, como um jogo para a
platéia.

As crises na dívida externa produziram reações
imediatas no encurtamento dos prazos e no enco-
lhimento dos créditos comerciais. Em 1982, quando
o Brasil se declarou oficialmente insolvente,_ os
créditos comerciais chegavam a US$ 15 bilhões.
Hoje, estão reduzidos a US$ 10 bilhões, apesar de
ter triplicado o volume de comércio externo.

A moratória ou calote da dívida interna já
saíram de cogitação, porque os assessores econômi-
cos fizeram ver aos candidatos que seriam irrepará-
veis os estragos na economia do país. Como dar o
calote impunemente nos US$ 100 bilhões de pou-
pança interna aplicados nas cadernetas de poupan-
ça e nos títulos do Tesouro, que financiam o déficit
público (gastos com pessoal, com investimentos,
subsídios e incentivos fiscais concedidos pelo gover-
no)? Seria politicamente defensável arruinar as fi-
nanças acumuladas pelas empresas e pessoas que
ainda confiam na moeda nacional e aplicam no
overnight e nas cadernetas? Haveria espaço futuro
para a recuperação do crédito público? O Brasil só

O Brasil, desde longa data, esteve
sempre jungido à suserania deste po-
deroso grupo de banqueiros ingleses!
A partir de 1824, quando realizamos a
segunda operação do empréstimo de
nossa independência, no valor de dois
milhões de libras esterlinas, através
de um contrato escorchante, ficou pa-
tente o tipo de confiança e de fé que o
grupo Rothschild creditava aos recur-
sos do Império. Em 1921, quando o
Estado de São Paulo penhorou a taxa
de exportação do café aos famosos ba-
rões, por dois milhões de libras esterli-
nas, reduzidas a um milhão setecentos
e oitenta e sete mil quinhentos e vin-
te, rendendo 8% por 10 anos, alcan-
çando só de juros um milhão e seiscen-
tas libras, e totalizando três milhões
seiscentos e sessenta mil libras, no fim
do prazo, retificaram plenamente a fé
que depositavam no Brasil.

Destarte, é fácil concluir porque
sempre fomos ótimos fregueses para
os Rothschild. Daí o entusiasmo quennptrom m o/tAi-o ^lnn»a r\ o tia«io
possibilidade de outra sangria no so-
frido e abandonado povo brasileiro.
Godofredo Maciel Filho — Rio de Ja-
neiro.

Situação injusta
É lamentável o sistema de locação

deste pais. Sou proprietária de um
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mos assistindo a uma queda de braco aqueles que se acostumaram a dominar dia de todos os Finados, no qual sena oferccidaT
onde, de um lado, o governo e setores da . 1oao. ranHi. tnrQ  a 531,18 mi^ P°.r,t?dos atlueles <>ue ainda est!
classe dirigente tudo fazem para barrar c:f/LilinL mm r.ri vessemno Purgaiidno. ,1
processo de democratizagao; e de outro Silvio Santos. Uma candidaturacom on- # ¦», Quando o papa Joao XXIII tomou ess^j
lado, os setores progressistas tudo fazem gem e resultados duyidosos em todos os COISRS U.SL POlitlCR nome.nao de.xoudecausar uma certasurpresa,

,i, y • „ ,i sentidos, e pnncipalmente naquele que **** pots Joao XXII haviaadotado a teoriade que os
L ir eda demociatiza^a Bra- ° d. de- I ~~~ ~ 

. . SSS£tS33

SBSIB Pais de Marinho com cara de Silvioamanna com um noje iao amen para .j ¦ nrnorpissktas alpm rfn main nao o ensinara oficialmente, enquanto papa,J,maiona e tao escandalosamente feliz pa- ^^7^1  QP tantri Hpfiniram n nn? nm naic ria pvtpn^A p Ha mas como simples opiniao particular. ift
ra uns poucos. Nunca e demais lembrar Ricardo Noblat se tanto, delmiram o que um pais da extensao e da Uma da^ ^ dj^ entrc M
as estatisticas mais recentes do Banco ^1^^^^ rTfoSa  complexidadedo nossodesejava ver, quena veroufoi cos e proteslantes 6 que estes nao aceitam Z
Mundial, que mostram o recorde mun- a nrimPira plpinan nrpciHpn obngado a ver. Mampulou-se 0 noticiano servido no Purgatorio e a possibilidade de rezarmos pelos'
dial conseguido por esses grupos dirigen- moderada, e mesmo assim os conserva- A pnmeira elei?ao presiden- horarionobre. mortos. No enterro do meu saudoso amigo OrIP
tes ao longo de decadas de controle do dores se assustam e rejeitam todas elas. X3L cial pelo voto direto depots Manipula-se ainda oara constraneimento ori- 8cnes L«ssa> lue era protestante, notei que os ;
Estado e da midia: os 30 milhoes de J Apresentamos um Ulysses concilia- de 29 anos, se aproxima do seu . 'l lM"V a 

^ 
ai. d. 

^ 
dois 

pastores que celebravam as suas exequia?}
brasileiros mais ricos detem quase 70% d°r- expenente, tolerante, social demo- desfecho desfigurada, em grande B metro, aos pronssionais comperenies e consctenies na Academia Brasileira de Utras rendiam grar,
do total da renda nacional, enquanto os crata. parte, pela batalha que travam lr iiOMh obngados a conviver com o que rejeitam. O jornalista (as a Deus pela vida daquele irmao que partii,'
56% mais pobres ficam com as migalhas Um Mario Covas liberal, social de- nc Honos das duas maiores redes W Mannho nao virou um dos maiores empresanos do mas em momento algum intercediam por ele.
- 7% da renda nacional. Assim, nas mocrata. "u^ , a . m 1" Brasil e do continente, apenas, porque soube adminis- u>go no momento da morte ha taraeles,occ«v
elei?oes lutam a classe dirigente ,e seus Um Leonel Bnzpla lider de massas, M-«KVUao ao pais — 0 joraa- m trar bem OS lucros que obteve na TV Globo e nos ou o mferno, e nada ma& Tambfan um pasiaj
candidates conservadores, de um lado, amadurecido, social democrata. lista e eti^resano Roberto Man- . demais veiculos de comunicacao dele Fez uso em que realizou um ato de culto por Glauber Rocha
para prepetuar esse incrivel privilegio; de Um Lula sindicalista moderno, par- nho, da TV Globo, e o empresa-1% teve.de exphcar que 0 fiifra nao 7 be,ncfic'° d.€
outro, lutam os candidates progressistas lamentar experiente, defensor da muaan- rio e animador de programas de proveito propno, de concessoes publicas dtstnbuidas mortojmas.comoi consoto para!
para consolidar uma democracia verda- ?a dentro da institucionalidade, socialis- auditorio Silvio Santos, da TVS. pelo Executivo. . r .. . tequisSs iSwno Brasif pretendSqulf^deira que busque caminhos imediatos ta ou ate mesmo social democrata Marinho ap6ia a candidatura de Collor de Mello, Concentrou poder no regime fechado dos generais SSsotem^d^SS3
para termmar com esse e outros recordes avanijado. ^ jjg 

¦ 
f ^ ® no re^me aberto do tnseguro e hesitante presidente te da morte) 0 que (oma xm sentido 0

%8e£Lnairnas iances dessa crono Sctc^un^l"°: Collor 1 dono de uma emissora de televisao em Jarney 
- pnncipalmente nesse ultimo. Ampliou sua rio Contra esse e^reagiu^ Paubvi,^

Inoia- J alguns ,ances dessa crono dern.0' socialista, disposto a mudar Ai90(Vtc n),„ rptrancmitp a nrnoramar5n da TV filnhn fortuna e seu propno poder. Quer, agora, arrematar Credo que compos, e tambem Joao Paulo I}..',
Julio de 1988-0 governo tenta zerar Part!d£e *} ProP.nf ProPosta comunista 8 q . p I > a ssocia-se i sua °^ra P0''1'03 Quase perfeita com a eleigao de um Carta sobre a Escatologia'ist0 ®>05 finsjuino ae i^oo. ° governo tenid zerar caminho da social democracia ou da de- tie e Mannno, portanto, sao soctos. Associa-se a M^M.*A"mw.-6ei„-A'An5i-a «» „,in ultimos do homem.Constitui?ao, numa manobra fracassada mocracia. dupla 0 minjstro Antonio Carlos Magalhaes, das Co- candidate que seja d6cil a sua vontade, ou que, pe Por jss0 mesmo sendo a rcssurrci9So dir,
SwJfi?mlrnmnen5nlrnn^mhfdssmon6 Mas nao adianta.a classe dirigente munica?oes — tambem dono de uma emissora de J161108'If® 

c°ntrane deP°,s seus mteresses. De certa carne aig0 que so se dara no fim dos temposq
KSSS3 brasileira 1uer mesmo ® manter-se no televisao na Bahia filiada a TV Globo. Marinho pegou forma>. Silvio Santos persegue o mesmo objetivo. mesmos se as almas ja se encontram na v,sao dR;
tar a constituigao, resoiveu a esmontar d conservar os privilegios, impedir ramnQ n9 PanHiHatiir9 Hp Tnllnr nnra imnpHir a pIp! Ele quer chegar perto de ser o que e o empresano Dc"s, nao me parece mmto feliz colocar num
maquma do Estado e aprofundar a ense mudanca so nue aeora isso so seranos- carona na candidatura de Collor para impeair a elei Marinho canhe ou nerca a eleicao Marinho e Silvio se convite para missa de setimo dia "Missa di-
de todos os servi?os pubheos essenciais. ." ,an?a' ?° 2 af°'s®° ?fra P915 9ao de urn candidato de esquerda e continuar mfluente Mannno, ganne ou perca a eiei$ao. Mannno e auvio se Ressurreitao". Nao. A fe cat6lica ensina que at;
0 Estado se volta contra o Estado: numa £nSsS£ no proximo governo. ben®fi?am 

f0 Pa,s ^ 
cada a seutmodo' P°r ressurreitao so se dara no Juizo Final e que so,'(

P°nhta^L°cgoverno; na outra' milh5es brissem 
queisso?impossivele que p^a Silvio Santos dispensou intermediarios: preferiu a.,con.struir T.um Tratn cp n*i niiccn ^ric mnrtnc cnhrpliiHrwie^

da nova « ta. 4 todos JU SS lansar-se a sucesslo do presidente Josi Satney Se nao P"".™1? '5 
Vs 

etatore,s 
T ? Proxlmo » Sl o <SS.

Sago apriEdhbSS V-*f »i"™'™1-1«V Jw! taagina conseguir forea politica e prestigio 5. ^" C X £
da contando com razoavel participagao nao re'axar e .s°rr'r--- P6'0 menos uma para nvalizar, depois, com Marinho no jogo do poder. . '. . deles nao terminaram o pnmeiro grau e 90 /o vjnho
do conjunto da sociedade. Nascida da lei vez> Para a sociedade. q cjcj0 autoritario inaugurado em 1964 6 responsavel nao sao smdicalizados. Pobre pais! Tambem nao tem o minimo cabimento,-
e nao da for?a ou da vontade de uns 1 ioaSlogo, presidente da AssockfSo Brasi- nei0 aue ng0 Va eria a oena ser visto — nem aeora. Um pais onde a concentragao de renda e uma das yma "P'f'.11 de medita?ao que andam distri'-
poucos- lelra nem mais tarde. Enquanto o ciclo durou, a televisao se mais perversas do mundo e onde a expectativa de vida

desenvolveu no pais e passou a ocupar um largo em determmadas regioes e tao ou mais baixa do que consoia os parentes e amigos dizendo que nao
f \ H11_ espa?o. expectativa de vida dos mais miseraveis paises do chorem por ele, que esta num lugardemuitaluz
I / ^linrcTTlO em dLaO Transformou-se nounicoounomaisexpressivo continente africano. E curioso, no minimo, o coro de etc., etc. 6 a ideia de impunidade total, que

instrumento de sociabiliza5ao dos brasileiros. A desi- vozes de empresarios e politicoes de peso que batem 'wmol
T iiiz (Irianrin Cnrnpim durante o festival de constituintes drata§ao politica da sociedade fez da televisao o suce- duro em Silvio Santos porque ele resoiveu sair candi- ponsaveis e para com as empresas de turismo,

estaduais, encerrado no ultimo dia 5 de daneo dos partidos, dos sindicatos e das associates dato de ultima hora — e nas condi9oes conhecidas. Ha mas aplicada ate na outra vida... Se os mortor

Se 
a etapa fi- mMiri outubro. comunitarias Em meio as trevas do autoritarismo, muit0 de hipocrisia nas reclamagoes emitidas por essas cstao sempre tao felizes, ja nem precisam seq

nal da acir- No ra-an^por ex!mpl°'esta sus" brilhou com intensidade a telinha da tv. Falso brilho. vozes. 'embrad°s por uma prece. Basta como diaa,
j pensa a eficacia de um artigo que prorro- „ „ ... , .. , , . __ Fernando Pessoa, no dia do enterro, no do-rada campanha v ou renovava conces^ deplinhas Quantos crimes foram cometidos com a cumplicidade Algumas delas traem a preocupa?ao com o que nataiicioe no aniversario da motte. Depois, nenti

prestdencial vem wh de onibus ate mesmo para empresas cu- da tv, que adormeceu os sentidos e acomodou os dirao la fora a respeito de um pais que podera vir a ser isso. Muito comodo para n6s, mas nao sei sc.,
SnaiSnnpJ^ WJ jos contratos j4 venceram, estabelecen- espiritos! governado por um animador de auditorios. A maioria paraeies... 

,P®ri.or : Jj do-se,' segundo o governador Alvaro So em paises onde predominam regimes de for$a, delas esta preocupada com a divisao de votos entre Rezemos, sun, em sufrfgio, isto e em

ver de oficio o Dias, um verdadeiro monopolio a impe- onde a liberdade nao existe ou e uma mercadoria Collor e Silvio Santos que podera favorecer candidates pi^^sCe^s^atoT^A^i,
mais atarefa'do dir o governo estadual de criar novas escassa, pode montar-se e sustentar-se o monopolio mais a esquerda. Nenhuma dessas vozes denuncia ressurrei?ao so vira no fim dos tempos eja nem,.
dos tribunals su- 

linhas de onibus. _ _ das comunica?oes como o que a TV Globo sustentou situa?ao do pais que produziu o que elas repelem. dependedenossas pieces.
neriores, nao se • Mf , Ja em Rondonia, a liminar concedi- durante todos esses anos. Algumas dezenas de pessoas, pais de Marinho tem a cara de Silvio Santos.
deve perder de vista a intern atividade 2a e,vlt01!a ^olha d°s conse" * Mon^ benodmo oscritor. membra da
do Supremo Tribunal Federal que, trans- lhteir?s.do T"bunald® 

C.ontas dfentre 08 ———¦—— Academia Braslleira de Le,r°^
formado em corte constitucional, passou atua.s deputados estaduais, que foram os n
a ser bombardeado por uma serie de P^pnos constituintes; Outra liminar sus- b
a?6es de inconstitucionalidade. pendeu a eficacia de artigos que limito- AM . J A 1

Obombardeiocresceudeintensida- vam a 10 o numero de secretanos esta- A 1 lioffa pOQO Hp A nTflV^nPlde nos ultimos 40 dias, em fun?ao da duats' cnando ainda uma figura penal tl C tdod UC /TlUI d V dllt/1
reagao de governadores a dispositivos Phaser aplicada no ease dedescumpn- !<
diversos das novas Constitutes esta- mento aa rarma. —— ——   o mesmo que Dom, que era o nome do uma resposta a alian?a que o senador Com Silvio Santos, o sentido do"
duais a maioria deles beneficiando es- j tm Mmas, por sua vez, estao susta- Moacir Werneck ae Lastro pai; foi adotado para nao repetir o Joao Castelo, do Maranhao, feroz adver- popular se dissolve num clima de carna- i
candalosamente funcionarios publicos das medidas que reajustavam salarios de  Dom sario de Sarney, concluiu com o Candida- valiza?ao. Sendo rico, bem-sucedido e;:,
criando despesas insuportaveis para os 'unc'onarios puoncos, reaamitiam servi- « pesar je erguida aqui e ali uma Comprovei, pesquisando, que a to Fernando Collor. Houve outros da-. protagonista de um programa televisivo ,
cofres dos estados. dores com base no pnncipto da estabih- X* ponta do veu, ainda nao estao bem ilustre casa.de Abravanel realmente exis- dos, como as febris conversai;5es de vasta audiencia, sera facil a seus pa-

Entre 21 de setembro e 26 de outu- ' ou tratavam de lsengao de ICMS. esclarecidos os misterios que cercam o tiu. £ verbete na enciclopedia espanhola mantidas pelo secretario do presidente tronos dizer que quem o contesta e "eli-
bro, deram entrada no STF 30 acoes de Na Bahia, o governador Nib Coe- surgimento da candidatura do animador Espasa-Calpe. Dou a dica para que os daRepublica, Augusto Marzagao. Ojor- tista", hostil ao povo e invejoso do suces-,
inconstitucionalidade propostas pelos jhoconseguiu, 

com uma de suas a?oesde Silvio Santos, nascido Senor Abravanel, especialistas, desinteressados ou nao, le- nalista Carlos Castello Branco falou em soalheio... >.p
governadores de Rondonia (11), Minas a Presidencia da Republic. £ uma can- vantem a genealogia completa de Silvio "interesses ocultos relacionados com Vg_lo falar sobre Utica e admjniSiq
Gerais (6), Parana (6), Santa Catarina AssemhlTa Sisla va convocTo .n d'datura 

fantastica, o ma.s extraordma- Santos. presidente Sarney e registrou que um tra?a0 piiblica e um e^petaculo ao lado i
(4), Bahia (2) e Amazonas (1). Destas ° r!°_" no fen?meP° e!elt.ora! brasileiro, mulaUs i_ O israelita Isaac Abravanel ou assessor da presidency de.xara entrever do qua, as majs saboro^s e antologicasi;
at;5es, mereceram medida cautelar (ou - . ¦ „„cl]nnrpu-lrlptl)„ , ~r"" - '•"n"arnn *—a"arA- Abarbanel (1437-1495) nasceu em Lis- em Sao Paulo que, caso fosse bleq maaab uo cx-picsiucinc joau rigugi.tuw
liminar) 12, umas poucas foram indeferi- tprminiHnc tnh ncna H(» : h" °°' t- . ., , . Foijministro da Fazenda do rei a negociagao com oPFLe Silvio Santos, parecem discurso de um cientista politico,,
das, e as demais convertidas em diligen- de "'me de T,Ve a cunosidade, amplamente Afonso V, denomtnado o Africano Per- havena outra saida: mats um ano para ^ mais categorizada universidade. De 

'

cjas responsabilidade. O governador alegou compensada, de ver no canal 11 a entre- seguido pelo filho deste, D. Joao II, fugiu presidente Jose Sarney. rest0 para decidir sobre os problemas'!' 
Isso quer dizer que varios dispositi- ?U|0 d.isPosit'vo da nova Constitui?ao vista de Silvio Santos Valeu a pena, ja para Toledo. Na Espanha, conseguiu Esta e uma perspectiva apocalipti- Q nQSS0 animador declara n5o

vos das Constitui?6es estaduais de Mi- baiana 'mP.unha.a0 chefe d° Executivo que a mmha intimidade com o famoso conquistar posiQao de relevo na corte de ca, mas que nao deve ser descartada nos fer nenhuma preocupa?ao: 6 s6 chamar!
nas, Bahia, Parana, Rondonia e Santa U™ s"boIrdinaP,° ~ 'nconstituc.onal animador de TV nunca chegou a ponto Fernando e Isabel e chegou de novo a diversos cenanos que se imagmam para QS dojs consel{;eiros que 0 guiam Nap0.u
Catarina foram derrubados, em carater 30 PoDder Leflslatlva de assist'r aos seus programas de dom.n- m.nistro da Fazenda. Quando o Santo futuro proximo. Ja uma vez qu.seram ,e5o e Lob2o. Sua ba4ndeira6 o exito que0
liminar, pelos ministros do Supremo Passando a ser, prec.puamente go Oficio come?ou a perseguir a jud.ana zerar o trabalho da Assemble.a Const.- obteve como empresano;;<ie estrategfa e"
Sua eficScia esta suspensa, ate que o STF guardia0 da Const,tul«ao federa'- ° Su" r . sabfndo> d<? viva voz, que ele espanhola, escapou para Napo es. umte, que estana com suas disposes. titica se encarregam Lobao e Napoleao.. ;'
HppiHa «nhrp n mpritn Hnc nupctn /i premofcomffiafa mostrar a interferencia foi chamdo pela Providencia a ocupar Isaac Abravanel era muito concei- tornando o pais ingovernavel . Agora . :1• . •, questoes ae- majs djreta que t£r^ na ordem juridjc0- um lugar na cena politica, e mais, a tuado, nao pela fortuna, mas pelo saber, podem perfeitamente entrar em a?ao Ao anunciar a conclusao dos enten-,1
r - Kii 

Vl . 0 Proc.ura ."8eralcla politica do pais. dirigir os destinos do Brasil. "Algo diz diz a enciclopedia. Seu descendente nao e conselheiros bastante audaciosos para dimentos com o partido que lhe deve darKepuo ica, coniorme exigencia constitu- jsja ConstituiQao sepultada ha pou- dentro de mim que devo ser candidato", sabio, mas sem duvida muito sabido. Em querer zerar do mesmo modo a campa- a agenda, Silvio Santos disse que o "ne-
CIOno 

STF - , ¦ | co mais de um ano, nao havia a?ao de falou, apontando o peito. "Quero ser sua entrevista, esquivou-se de assumir nha eleitoral e comegar tudo de novo, gocio" estava praticamente feito. Nego-'^
y Mr nao pode julgar ate agora, inconstitucionalidade, cabendo ao pro- candidato, mesmo por um partido que responsabilidades politicas: deixou tudo adiando o pleito para o ano que vem Cl0> P01S- :k5

rnn^ftnr?Ane|"H Ta ^ 
a?°eS m* curador-geral da Republica representar tenha apenas 15 segundos na televisao." por conta dos conselheiros Hugo Napo- mantendo o atual ocupante do Palacio Se um maquiavel de controle remo-v

i H r -Ki?0rque 0U nao ao STF - conforme as conve- O mais surpreendente, para mim, leao e Edson Lobao, que tiveram os seus do Planalto. to, deixado pela ditadura, fosse incumbi-^a rroturaoona-uerai aa Kepuouca en- niencias politicas do Poder Executivo— foi a revela?ao da linhagem genealogica nomes citados uma seis ou sete vezes Mesmo nao atingindo as propor- do de fazer alguma coisa para lan?ar aocontra-se congestionada, a espera de que por inconstitucionaiidade ou para inter- de Silvio Santos. Ele se declarou, com nessa qualidade. A dupla de senadores goes de furacao politico tao devastador, confusao completa e desmoralizar o sis-suas antigas lunpoes de representa?ao prela?a0 da ]ej ou at0 n0rmativo federal orgulho, descendente de Isaac Abrava- do PFL veio procura-lo depois de dar o a simples hipotese da candidatura do tema demociitico de representagao, nao '
judicial e extrajudicial da Uniao passem ou estadua] Embora, agora o Ministe- nel> 1ue foi ministro dos Reis Catohcos ultimato ao austero candidato Aureliano dono do SBT ja constitui um extempora- conseguiria descobrir jogada de mais1para a Advocacia-Oeral da Uniao rjo pibiic0 lenha de ser ouyido 0 0. da Espanha. Ameagado pela Inquisigao, Chaves. Em seguida juntou-se a eles ou- neo fator de desagrega?ao e desestabili- desconcertante impacto. Depois disso','3ainaa em tumultuado processo de cria- curador-geral nao pode mais "engave- esse homem teria preferido fugir a abju- tro procer do mesmo partido, o senador zagao. Como pode uma loucura dessas nada mais espanta.«a°- „ tar" as nrnp<j H.> inrnnctiinrinmiiriaHp rar o seu credo judaico. Partiu para a Marcondes Gadelha. acontecer a poucos dias de uma eleigao „ . . .rrEm todo caso, a agao pronta do Sunremo ia esta usando sem neiis n sen Turquia, onde se estabeleceu. Delaeque Nao e mais segredo que a fonte presidencial, apos 21 anos de jejuni civi- Cada pais tem o Abravanel que me-^
Supremo esta impedindo que se concreti- noderconstituinte' ' um ramo da familia Abravanel, no secu- inspiradora da manobra que culminou co? Que fraquezas e fissures do atual rece.Na Espanha da Reconquista, Isaac. •
zem "trens da alegria" e mandamentos • Diretor regional do j6Anal d6 bra^iL em '° 20, veio para o Brasil. Silvio explica, no langamento da candidatura Silvio sistema politico permitiram tamanho ab- No as Republica Nova, aenor.
gritantemente inconstitucionais, aprova- Brasilia um tanto confusamente: Senor (Senor?) e Santos foi o Palacio do Planalto. Seria surdo?  ¦ jornahsta, escritor' j
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¦ RELIGIÃO

Missa da

ressurreição?

ME A CULPA.

Reconsiderei o candidato Pe-

dreira. É sincero defensor da

causa pública, preocupado com

os problemas do Brasil, candida-

to da mais alta dignidade, com

porte de estadista europeu. Con-
 

clui isso depois da en-

TT A trada de Silvio San-

tos na competição.

1M HIERARQUIA DA

h LIBERDADE.

 Os alemães

orientais estão fugindo pra

Alemanha ocidental. Os ro-

menos estão fugindo pra

Alemanha orientalJá os

albaneses correm pra liber-

dade da Romênia.

Novembro de 1988: greve e morte, vio-
lência e tentativa de intimidar pelo medo
em Volta Redonda. Os setores dominan-
tes, os conservadores, perdem as eleições
nas prefeituras das principais cidades do
país.
Dezembro de 1988: na Amazônia, o as-
sassinato, o mando de grupos de pro-
prietários de terras, de Chico Mendes.
Este crime e a negligência que resultou
no naufrágio do Bateau Mouche no Rio
levantaram dois movimentos contra a
impunidade, pela cidadania e pela pre-
servação do meio ambiente.
Janeiro de 1989: o Plano Verão, através
do qual se ganha tempo e se retorna ao
arrocho salarial.
Abril de 1989: na convenção do PMDB,
Ulysses Guimarães derrota os represen-
tantes do governo no partido e reforça a
área progressista com Waldir Pires. E
fica entregue à própria sorte, entre o
passado que foi forte e um futuro que
parece haver terminado.
De maio a setembro de 1989: o fenôme-
no Collor de Mello, produzido pela mi-
dia e muitos outros atores e fatores ainda
não totalmente identificados. O "caça-
dor de marajás" consegue ser ao mesmo
tempoi o candidato de Antônio Carlos
Magalhães (Roberto Marinho) e inimigo
político de Sarney ^Roberto Marinho)
em sua corrida frenetica e desenfreada
junto às classes mais pobres deste pais.
Outubro de 1989: graças, paradoxalmen-

eleitoral, que são mais liberais do que o
monopólio da mídia pela empresa priva-
da, os candidatos progressistas se recu-
peram e têm condições de superar os
conservadores e quem sabe ate ganhar
com Lula... para desespero de todos
aqueles que se acostumaram a dominar
sem serem eleitos.
Fim de outubro de 1989: candidatura
Sílvio Santos! Uma candidatura com ori-
gem e resultados duvidosos em todos os
sentidos, e principalmente naquele que
mais interessa, o desenvolvimento da de-
mocracia.

O que salta aos olhos, depois de
repassarmos rapidamente essa cronolo-
gia, é que os progressistas, além do mais,
ofereceram todas as opções possíveis pa-
ra uma composição viável, em termos
capitalistas, social democrata, reformista
moderada, e mesmo assim os conserva-
dores se assustam e rejeitam todas elas:

Apresentamos um Ulysses concilia-
dor, experiente, tolerante, social demo-
crata.

Um Mário Covas liberal, social de-
mocrata.

Um Leonel Brizola líder de massas,
amadurecido, social democrata.

Um Lula sindicalista moderno, par-
lamentar experiente, defensor da mudan-
ça dentro da instituciònalidade, socialis-
ta ou até mesmo social democrata
avançado.

Um Roberto Freire comunista mo-
derno, socialista, disposto a mudar o
partido e a própria proposta comunista a
caminho da social democracia ou da de-
mocracia.

Mas não adianta, a classe dirigente
brasileira quer mesmo é manter-se no
poder, conservar os privilégios^ impedir a
mudança, só que agora isso so será pos-
sível através ao voto da maioria. Daí a
crise. Mas seria tão mais fácil se desço-
brissem que isso é impossível e que para
o bem de todos melhor seria entender
que, se a democracia é inevitável, por quenão relaxar e sorrir... pelo menos uma
vez, para a sociedade?

* Sociólogo, presidente da Associação Brasl-
lelra Interdlsclpllnar da Alds

A pequena tribo dos humoristas — os da
imprensa! — proporcionalmente foi a que deu
mais dores de cabeça à ditadura. Ninguém afrou-
xou. Agora, 107 humoristas votaram (pesquisa
Jaguar-Pasquim), antecipando o 15 de novem-
bro. Resultado: COVAS, 31 votos — 28,9%;
LULA, 28 votos — 26,1%; BRIZOLA, 25 votos
- 23,3%; FREIRE, 11 votos - 10,2%; O deca-
no e magnífico reitor, Nássara, vota em Ulysses.
Se não chover, adverte.

Mais detalhes no T
PASQUIM de sexta- I
feira.

QUE LÍNGUA, v:

ADELE! /

E essa reunião — no 

Maranhão! — 
pra Unificação da

Língua Portuguesa? Só acredito

nela depois que Sir Ney for subme-

tido a um ditado no qual cometer

menos de dez erros de ortografia. E

falar um minuto com menos de 10

erros de regência e concordância

Herbert de Souza *
Dom Marcos Barbosa *

Não 
é fácil lutar pela democracia

num país onde a classe dirigente e
boa parte cia classe dominante, tudo fa-
zem para provar que capitalismo e de-
mocracia são incompatíveis, que em pai-ses em desenvolvimento ate a
socialdemocracia é subversiva e que de-
mocracia é a mais perigosa das subver-
sões. Não é fácil também desenvolver a
democracia num país onde grandes mas-
sas ficam entregues a uma ou duas redes
de comunicação privadas que operam
por concessão do poder público e que
manipulam o real e suas versões com
inteira liberdade e sem nenhum controle
social, definindo um monopólio político
de fato capaz de fazer inveja a qualquer
ditadura em qualquer parte do mundo.
O que vale um partido político diante de
uma rede nacional de televisão? Quando
essa população tem dificuldades para ler,
tem baixa renda e não pode comprar
jornais e revistas, fica mais evidente ain-
da que a própria noção de democracia
como expressão da vontade consciente
da maioria fica sujeita a uma grande
dose de risco de manipulação que nada
tem a ver com a democracia.

Não é fácil lutar pela democracia
quando o presidente da Fiesp, Mário
Amato, ameaça com fuga maciça de em-
presários para oexterior à simples amea-
ça de eleição (e não revolução) de um
trabalhador para presidente. Qs traba-
lhadores nunca ameaçaram fugir para o
exterior durante todo esse tempo em que
têm tido o Mário Amato como patrão.

Na reta de chegada da primeira
eleição p^ra presidente desde o infeliz dia
que o Brasil elegeu Jânio Quadros, esta-
mos assistindo a uma queda de braço
onde, de um lado, o governo e setores da
classe dirigente tudo fazem para barrar o
processo ae democratização; e de outro
lado, os setores progressistas tudo fazem
para percorrer o caminho institucional
das mudanças e da democratização. Bra-
sileiro, realmente, tem muita paciência,
porque não é fácil esperar pelo dia de
amanhã com um hoje tão difícil para a
maioria e tão escandalosamente feliz pa-
ra uns poucos. Nunca, é demais lembrar
as estatísticas mais recentes do Banco
Mundial, que mostram o recorde mun-
dial conseguido por esses grupos dirigen-
tes ao longo de décadas ae controle do
Estado e dá mídia: os 30 milhões de
brasileiros mais ricos detêm quase 70%
do total dá renda nacional, enquanto os
56% mais pobres ficam com as migalhas
— 7% da renda nacional. Assim, nas
eleições lutám a classe dirigente s seus
candidatos conservadores, ae um lado,
para prepetuar esse incrível privilégio; de
outro, lutam os candidatos progressistas
para consolidar uma democracia verda-
deira que busque caminhos imediatos
para terminar com esse e outros recordes
da vergonha nacional.

Vejamos alguns lances dessa crono-
logia:
Julho de 1988: o governo tenta zerar a
Constituição, numa manobra fracassada
que poderia ter levado o Brasil à terra de
ninguém. Como não conseguiu désmon-
tar a Constituição, resolveu d esmontar a
máquina do Estado e aprofundar a crise
de todos os serviços públicos essenciais.
0 Estado se volta contra o Estado: numa
ponta está o governo; na outra, milhões
de brasileiros.
Outubro de 1988: promulgação da nova
Constituição, a primeira que fo< elabora-
da contando com razoável participação
do conjunto da sociedade. Nascida da lei
e não da força ou da vontade de uns
poucos.

A 
Igreja sempre ensinou não apenasií
imortalidade da alma (como todo mun-

do sabe), mas também a ressurreição da carne
(que muitos ignoram). Desta nos falava São
Paulo ao escrever aos tessalonicenses a primeira
página do Novo Testamento. Se não fosse paranos trazer a ressurreição, por que iria o Cristo
ressuscitar? E vemos que os primeiros cristãos
sepultavam os seus mortos nas catacumbas *_
espera da ressurreição, escrevendo nas paredes"Vivas cm Cristo!" E celebravam ali a eucariá1'
tia, não por medo das perseguições, pois suis-
casas eram também invioláveis, mas.para ajudjh
los de algum modo na nova etapa de sua camir.
nhada para Deus.

Esta nova etapa, que viriámos chamar df
Purgatório, lhes parecia muito lógica. Pois,
não ser os mártires e os que houvessem atingido
alto grau de santidade, muitos dos que havianjr
morrido no Senhor, isto é, sem pecados graves,-
precisavam purificar-se das faltas que ainda Ihtkl
toldassem os olhos, impedindo-os de contemplar]
de imediato a face gloriosa de Deus. Já nã^
podendo rezar por si próprios, pois terminara ó
seu tempo de peregrinação, podiam ser ajudadttó'
por nós, graças ào mistério da comunicação oiL
comunhão dos santos. Se todos os batizadas)
eram chamados "santos", apesar de suas falhas,
mais ainda "as santas almas do Purgatório ,
cuja salvação já estava garantida e ardiam riá'
desejo de contemplar a Deus. Constituíam iç
Igreja padecente, depois de terem sido na terra.
Igreja militante, á espera de tornarem-se Igrejí
triunfante.

A existência do Purgatório, já definida
pelos Concilios de Florença e de Trcnto, comijj
também recordada pelo Vaticano II, foi ainda,
confirmada de modo especial pela Liturgia1,'
quando a Igreja adotou a iniciativa do abadé>
Santo Odilão, no Mosteiro de Cluny, de comçf jmorar-se, logo após o dia de Todos os Santos, ,t>jdia de todos os Finados, no qual seria oferecida
a santa missa por todos aqueles que ainda estl-I
vessem no Purgatório. ,'! I

Quando o papa João XXIII tomou essõj
nome, não deixou de causar uma certa surpresa,
pois João XXII havia adotado a teoria de que os
mortos ressuscitavam imediatamente, não exis^
tindo assim o Purgatório. Tal erro, no entanto;!
não foi empecilho para a proclamação do dogr,
ma da infalibilidade papal, porque aquele papa,
não o ensinara oficialmente, enquanto papa||
mas como simples opinião particular. IU

Uma das grandes diferenças entre católi*)
cos e protestantes é que estes não aceitam
Purgatório e a possibilidade de rezarmos pelos'
mortos. No enterro do meu saudoso amigo Orl-I^
genes Lessa, que era protestante, notei que OS")
dois pastores que celebravam as suas exéquiaf jna Academia Brasileira de Letras rendiam gra-,
ças a Deus pela vida daquele irmão que partii','
mas em momento algum intercediam por ele.
Logo no momento da morte, há, para eles, o céu-,
ou o inferno, e nada mais. Também um pasto^.
que realizou um ato de culto por Gláubcr Rocha'
teve de explicar que o fizera não em beneficio dcil
morto, mas como consolo para a família. 91

Nas últimas décadas houve teólogos e ca-,;
tequistas, inclusive no Brasil, pretendendo que a ,
ressurreição dos mortos se dá no mesmo instan-'
te da morte, o que torna sem sentido o Purgató^
rio. Contra esse erro reagiu o papa Paulo VI, nrf;>
Credo que compôs, e também João Paulo II(.-,
numa Carta sobre a Escatologia, isto é, os fins
últimos do homem.

Por isso mesmo, sendo a ressurreição daO
carne algo que só se dará no fim dos temposiq
mesmos se as almas já se encontram na visão de
Deus, não me parece muito feliz colocar num
convite para missa de sétimo dia "Missa daf-!
Ressurreição". Não. A fé católica ensina que at|
ressurreição só se dará no Juízo Final e que só,'(
Jesus e Maria já estão no céu com seus corpos.,
Trata-se, na missa dos mortos, sobretudo de^1
irmos em seu auxilio, oferecendo por eles oj
próprio sacrifício da Cruz, agora em pão c*.»
vinho. jj,

Também não tem o minimo cabimento^,
uma espécie de meditação que andam distri'¦
buindo ultimamente em algumas missas, sem";
dúvida de provenicncia espirita, na qual o morto
consola os parentes e amigos dizendo que não
chorem por ele, que está num lugar de muita luz
etc., ctc. É a idéia de impunidade total, que
domina o mundo de hoje, não só para com os
colarinhos brancos, para com os pilotos irres-
ponsáveis e para com as empresas de turismo,
mas aplicada até na outra vida... Se os mortosr
estão sempre tão felizes, já nem precisam seq
lembrados por uma prece. Basta, como dizia.
Fernando Pessoa, no dia do enterro, no do'"'
natalicio e no aniversário da morte. Depois, nentl
isso. Muito cômodo para nós, mas não sei se,,
para eles... J

Rezemos, sim, em sufrágio, isto é, em"
auxílio dos mortos, para que possam contem^!
plar o mais breve possível a face de Deus. A suaj j
ressurreição só virá no fim dos tempos e já nem,.
depende de nossas preces.

Coisas da Política

se tanto, definiram o que um país da extensão e da
complexidade do nosso desejava ver, queria ver ou foi
obrigado a ver. Manipulou-se o noticiário servido no
horário nobre.

Manipula-se ainda — para constrangimento, pri-
meiro, dos profissionais competentes e conscientes
obrigados a conviver com o que rejeitam. O jornalista
Marinho não virou um dos maiores empresários do
Brasil e do continente, apenas, porque soube adminis-
trar bem os lucros que obteve na TV Globo e nos
demais veículos de comunicação dele. Fez uso, em
proveito próprio, de concessões públicas distribuídas
pelo Executivo.

Concentrou poder no regime fechado dos generais
e no regfme aberto do inseguro e hesitante presidente
Sarney — principalmente nesse último. Ampliou sua
fortuna e seu proprio poder. Quer, agora, arrematar
sua obra política quase perfeita com a eleição de um
candidato que seja dócil à sua vontade, ou que, pelo
menos, não contrarie depois seus interesses. De certa
forma, Silvio Santos persegue o mesmo objetivo.

Ele quer chegar perto de ser o que é o empresário
Marinho, ganhe ou perca a eleição. Marinho e Sílvio se
beneficiam do país que cada qual, a seu modo, por
omissão, palavras e obras, ajudou a construir — um
país onde 75% dos eleitores que escolherão o próximo
presidente ganham menos de dois salários mínimos por
mês, 50% deles não terminaram o primeiro grau e 90%
não são sindicalizados. Pobre país!

Um país onde a concentração de renda é uma das
mais perversas do mundo e onde a expectativa de vida
em determinadas regiões é tão ou mais baixa do que a
expectativa de vida dos mais miseráveis países do
continente africano. É curioso, no mínimo, o coro de
vozes de empresários e políticos de peso que batem
duro em Sílvio Santos porque ele resolveu sair candi-
dato de última hora — e nas condições conhecidas. Há
muito de hipocrisia nas reclamações emitidas por essas
vozes.

Algumas delas traem a preocupação com o que
dirão lá fora a respeito de úm país que poderá vir a ser
governado por um animador de auditórios. A maioria
delas está preocupada com a divisão de votos entre
Collor e Sílvio Santos que poderá favorecer candidatos
mais à esquerda. Nenhuma dessas vozes denuncia a
situação do país que produziu o que elas repelem. O
pais de Marinho tem a cara de Sílvio Santos.

Ricardo Noblat

A primeira eleição presiden-
A ciai pelo voto direto depois
de 29 anos, se aproxima do seu
desfecho desfigurada, em grande ^Hf| 1
parte, pela batalha que travam
os donos das duas maiores redes M ^
de televisão do país — o jorna-
lista e empresário Roberto Mari- li
nho, da TV Globo, e o empresá- jj%,
rio e animador de programas de 1^%
auditório Sílvio Santos, da TVS. ^ ^
Marinho apóia a candidatura de Collor de Mello,
atual líder das pesquisas.

Collor é dono de uma emissora de televisão em
Alagoas que retransmite á programação da TV Globo.
Ele e Marinho, portanto, são sócios. Associa-se à
dupla o ministro Antônio Carlos Magalhães, das Co-
municações — também dono de uma emissora de
televisão na Bahia filiada à TV Globo. Marinho pegou
carona na candidatura de Collor para impedir a elei-
ção de um candidato de esquerda e continuar influente
no próximo governo.

Sílvio Santos dispensou intermediários: preferiu
lançar-se á sucessão do presidente José Sarney. Se não
vencer, imagina conseguir força política e prestígio
para rivalizar, depois, com Marinho no jogo do poder.
O ciclo autoritário inaugurado em 1964 é responsável
pelo que não valeria a pena ser visto — nem agora,
nem mais tarde. Enquanto o ciclo durou, a televisão se
desenvolveu no país e passou a ocupar um largo
espaço.

Transformou-se no único ou no mais expressivo
instrumento de sociabilização dos brasileiros. A desi-
dratação política da sociedade fez da televisão o suce-
dâneo dos partidos, dos sindicatos e das associações
comunitárias. Em meio às trevas do autoritarismo,
brilhou com intensidade a telinha da tv. Falso brilho.
Quantos crimes foram cometidos com a cumplicidade
da tv, que adormeceu os sentidos e acomodou os
espíritos!

Só em países onde predominam regimes de força,
onde a liberdade não existe ou é uma mercadoria
escassa, pôde montar-se e sustentar-se o monopólio
das comunicações como o que a TV Globo sustentou
durante todos esses anos. Algumas dezenas de pessoas,

dos durante o festival de constituintes
estaduais, encerrado no último dia 5 de
outubro.

No Paraná, por exemplo, está sus-
pensa a eficácia de um artigo que prorro-
gava ou renovava concessões de linhas
de ônibus, até mesmo para empresas cu-
jos contratos já venceram, estabelecen-
do-se," segundo o governador Álvaro
Dias, um verdadeiro monopólio a impe-
dir o governo estadual de criar novas
linhas de ônibus.

Já em Rondônia, a liminar concedi-
da pelo STF evitou a escolha dos conse-
lheiros do Tribunal de Contas dentre os
atuais deputados estaduais, que foram os
próprios constituintes; òutra liminar sus-
pendeu a eficácia de artigos que limita-
vam a 10 o número de secretários esta-
duais, criando ainda uma figura penal
para ser aplicada no caso de descumpri-
mento da norma.

Em Minas, por sua vez, estão susta-
das medidas que reajustavam salários de
funcionários públicos, readmitiam servi-
dores com base no princípio da estabili-
dade, ou tratavam de isenção de ICMS.

Na Bahia, o governador Nilo Coe-
lho conseguiu, com uma de suas ações de
inconstitucionalidade, suspender a eficá-
cia de um dispositivo que permitia à
Assembléia Legislativa convocar o go-nroctor inTnr-
maçôes sobre assuntos previamente de-
terminados, sob pena de crime de
responsabilidade. O governador alegou
que o dispositivo da nova Constituição
baiana impunha ao chefe do Executivo
uma subordinação — inconstitucional —
ao Poder Legislativo.

Passando a ser, precipuamente, o
guardião da Constituição federal, o Su-
premo começa a mostrar a interferência
mais direta que terá na ordem jurídico-
política do país.

Na Constituição sepultada há pou-
co mais de um ano, não havia ação de
inconstitucionalidade, cabendo ao pro-curador-geral da República representar
ou não ao STF — conforme as conve-
niências políticas do Poder Executivo —
por inconstitucionalidade ou para inter-
pretação da lei ou ato normativo federal
ou estadual. Embora, agora, o Ministé-
rio Público tenha de ser ouvido, o pro-
curador-geral não pode mais "engave-
tar" as ações de inconstitucionalidade. O
Supremo já está usando, sem peias, o seu
poder constituinte. 

Diretor regional do JORNAL DO BRASIL em
Brasília

Luiz Orlando Carneiro *

Í9 nal da acir-
rada campanha r ilÉjHS
presidencial vem l
fazendo do Tri-
bunal Superior *
Eleitoral, por de- tafr
ver de oficio, o
mais atarefado

periores, não se >
deve perder de vista a intensa atividade
do Supremo Tribunal Federal que, trans-
formado em corte constitucional, passou
a ser bombardeado por uma série de
ações de inconstitucionalidade.

O bombardeio cresceu de intensida-
de nos últimos 40 dias, em função da
reação de governadores a dispositivos
diversos das novas Constituições esta-
duais, a maioria deles beneficiando es-
candalosamente funcionários públicos e
criando despesas insuportáveis para os
cofres dos estados.

Entre 21 de setembro e 26 de outu-
bro, deram entrada no STF 30 ações de
inconstitucionalidade propostas pelos
governadores de Rondônia (11), Minas
Gerais (6), Paraná (6), Santa Catarina
(4), Bahia (2) e Amazonas (1). Destas
ações, mereceram medida cautelar (ou
liminar) 12, umas poucas foram indeferi-
das, e as demais convertidas em diligên-
cias.

Isso quer dizer que vários dispositi-
vos das Constituições estaduais de Mi-
nas, Bahia, Paraná, Rondônia e Santa
Catarina foram derrubados, em caráter
liminar, pelos ministros do Supremo.
Sua eficácia está suspensa, até que o STF
decida sobre o mérito das questões, de-
pois de ouvido o procurador-geral da
República, conforme exigência constitu-
cional.

O STF não pôde julgar até agora,
no mérito, nenhuma dessas ações de in-
constitucionalidade, exatamente porque
a Procuradoria-Geral da República en-
contra-se congestionada, à espera de que
suas antigas funções de representação
judicial e extrajudicial da União passem
para a Advocacia-Geral da União -
ainda em tumultuado processo de cria-
ção.

Em todo caso, a ação pronta do
Supremo está impedindo que se concreti-
zem "trens da alegria" e mandamentos
gritantemente inconstitucionais, aprova-

Monge beneditino, escritor, membro da
Academia Brasileira de Letras\

uma resposta à aliança que o senador
João Castelo, do Maranhão, feroz adver-
sário de Sarney, concluiu com o candida-
to Fernando Collor. Houve outros da-
dos, como as febris conversações
mantidas pelo secretário do presidente
da República, Augusto Marzagão. O jor-
nalista Carlos Castello Branco falou em"interesses ocultos relacionados com o
presidente Sarney" e registrou que um
assessor da presidência deixara entrever
em São Paulo que, caso fosse bloqaisdr.
a negociação com o PFL e Silvio Santos,
haveria outra saída: mais um ano para o
presidente José Sarney.

Esta é uma perspectiva apocalípti-
ca, mas que não deve ser descartada nos
diversos cenários que se imaginam para o
futuro próximo. Já uma vez quiseram
zerar o trabalho da Assembléia Consti-
tuinte, que estaria, com suas disposições,
tornando o país "ingovernável". Agora
podem perfeitamente entrar em ação
conselheiros bastante audaciosos para
querer zerar do mesmo modo a campa-
nha eleitoral e começar tudo de novo,
adiando o pleito para o ano que vem e
mantendo o atual ocupante do Palácio
do Planalto.

Mesmo não atingindo as propor-
ções de furacão político tão devastador,
a simples hipótese da candidatura do
dono do SBT já constitui um extemporâ-
neo fator de desagregação e desestabili-
zação. Como pode uma loucura dessas
acontecer a poucos dias de uma eleição
presidencial, após 21 anos de jejum civi-
co? Que fraquezas e fissuras do atual
sistema político permitiram tamanho ab-
surdo?

Com Sílvio Santos, o sentido dó -
popular se dissolve num clima de carna- i
valização. Sendo rico, bem-sucedido e;>
protagonista de um programa televisivo.,
de vasta audiência, será fácil a seus pa-
tronos dizer que quem o contesta é "eli-
tista", hostil ao povo e invejoso do suces-,
so alheio... ib

Vê-lo falar sobre política e adminis-1
tração pública é um espetáculo ao lado' i
do qual as mais saborosas e antológicas;)
lllUUdb ÜU CA-piCMUClIlC JUdU l lgututuu. -
parecem discurso de um cientista político,.,
da mais categorizada universidade. De.'
resto, para decidir sobre os problemas11
políticos, o nosso animador declara não
ter nenhuma preocupação: é só chamar!
os dois conselheiros que o guiam, Napo-í!
leão e Lobão. Sua bandeira é o êxito que(j)
obteve como empresário; de estratégia e„
tática se encarregam Lobão e Napoleão.

Ao anunciar a conclusão dos entendi
dimentos com o partido que lhe deve dar'
a legenda, Sílvio Santos disse que o "ne-
gócio" estava praticamente feito. Nego-'*
cio, pois. *5

Se um maquiavel de controle remo-';
to, deixado pela ditadura, fosse incumbi-'1
do de fazer alguma coisa para lançar aq
confusão completa e desmoralizar o sis-: >.tema democrático de representação, nãor',
conseguiria descobrir jogada de mais '
desconcertante impacto. Depois disso,
nada mais espanta.

Cada país tem o Abravanel que me-f!
rece. Na Espanha da Reconquista, Isaac. ^
No Brasil da República Nova, Senor.

* ¦ Jornalista, escritor' j

o mesmo que Dom, que era o nome do
pai; foi adotado para não repetir o
Dom.

Comprovei, pesquisando, que a
ilustre casa.de Abravanel realmente exis-
tiu. É verbete na enciclopédia espanhola
Espasa-Calpe. Dou a dica para que os
especialistas, desinteressados ou não, le-
vantem a genealogia completa de Sílvio
Santos.

O israelita Isaac Abravanel ou
Abarbanel (1437-1495) nasceu em Lis-
boa. Foi ministro da Fazenda do rei
Afonso V, denominado o Africano. Per-
seguido pelo filho deste, D. João II, fugiu
para Toledo. Na Espanha, conseguiu
conquistar posição de relevo na corte de
Fernando e Isabel, e chegou de novo a
ministro da Fazenda. Quando o Santo
Oficio começou a perseguir a judiaria
espanhola, escapou para Nápoles.

Isaac Abravanel era muito concei-
tuado, não pela fortuna, mas pelo saber,
diz a enciclopédia. Seu descendente não é
sábio, mas sem dúvida muito sabido. Em
sua entrevista, esquivou-se de assumir
responsabilidades políticas: deixou tudo
por conta dos conselheiros Hugo Napo-
leão e Edson Lobão, que tiveram os seus
nomes citados uma seis ou sete vezes
nessa qualidade. A dupla de senadores
do PFL veio procurá-lo depois de dar o
ultimato ao austero candidato Aureliano
Chaves. Em seguida juntou-se a eles ou-
tro prócer do mesmo partido, o senador
Marcondes Gadelha.

Não é mais segredo que a fonte
inspiradora da manobra que culminou
no lançamento da candidatura Sílvio
Santos foi o Palácio do Planalto. Seria

Moacir Werneck de Castro *

A pesar de erguida aqui e ali uma
A ponta do véu, ainda não estão bem
esclarecidos os mistérios que cercam o
surgimento da candidatura do animador
Sílvio Santos, nascido Senor Abravanel,
à presidência da República. É uma can-
didatura fantástica, o mais extraordiná-
rio fenômeno eleitoral brasileiro, mulatis/IamaÍo Ar\ rlnn^amntp pQí>Qrp. . 1
CO.

Tive a curiosidade, amplamente
compensada, de ver no canal 11 a entre-
vista de Sílvio Santos. Valeu a pena, já
que a minha intimidade com o famoso
animador de TV nunca chegou a ponto
de assistir aos seus programas de domin-
go.

Fiquei sabendo, de viva voz, que ele
foi chamdo pela Providência a ocupar
um lugar na cena política, e mais, a
dirigir os destinos do Brasil. "Algo diz
dentro de mim que devo ser candidato",
falou, apontando o peito. "Quero ser
candidato, mesmo por um partido que
tenha apenas 15 segundos na televisão."

O mais surpreendente, para mim,
foi a revelação da linhagem genealógica
de Silvio Santos. Ele se declarou, com
orgulho, descendente de Isaac Abrava-
nel, que foi ministro dos Reis Católicos
da Espanha. Ameaçado pela Inquisição,
esse homem teria preferido fugir a abju-
rar o seu credo judaico. Partiu para a
Turquia, onde se estabeleceu. De lá ê que
um ramo da família Abravanel, no sécu-
lo 20, veio para o Brasil. Silvio explica,
um tanto confusamente: Senor (Senor?) é

IjAnio
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Obituário

Rio de Janeiro
Ofir Tunas, 70 anos, de câncer
no pulmão, no Hospital da
Lagoa (Zona Sul). Gaúcho,
casado, morava em Copacaba-
na (Zona Sul) e foi sepultado
ontem no Cemitério de São
João Batista, em Botafogo
(Zona Sul).
Dalila Correia Vieira, 81 anos,
de insuficiência cardíaca, em
casa, na Glória (Zona Sul).
Fluminense, viuva, foi sepulta-
da ontem no São João Batista.
Evangelista Bernardino, 83
anos, de embolia pulmonar,
no Hospital do Andaraí (Zòna
Norte). Paulista, solteiro, mo-
rava na Tijuca (Zona Norte) e
foi sepultado ontem no Cerni-
tèrio de São Francisco Xavier,
no Caju (Zona Portuária).
Émília Gomes da Silva, 88
anos, de acidente vascular ce-
rébral, em casa, no Rio Com-
prido (Zona Norte). Portugue-
sã, solteira, foi sepultada
ontem no Caju.
Francisco Soares da Costa, 82
anos, de acidente vascular ce-
rebral, em casa, na Penha (su-
búrbio da' Leopoldina). Portu-

guês, casado, foi sepultado
ontem no Caju. Tinha dois
filhos.
Antônio José da Silva, 45 anos,
de insuficiência cardiaca, em
casa, em Bonsucesso (subúrbio
da Leopoldina). Capixaba, ca-
sadü, foi sepultado ontem no
Caju. Tinha uma filha.
Paulo Ramos dos Santos, 58
anos, de ferimentos perfuran-
tes, no Rio Comprido, onde
morava. Mineiro, solteiro, foi
sepultado ontem no Caju.
EugSnio Augusto Wandeck Fi-
lho, 77 anos, de insuficiência
cardíaca, em càsa, na Glória.
Fluminense, casado, foi sepul-
tado ontem no Caju.
Delso de Sousa, 55 anos, de
insuficiência cardíaca, em ca-
sa, em Jacarepaguá (Zona Su-
burbana). Fluminense, casado,
foi sepultado ontem no Caju.
Tinha 10 filhos.

- Guilherme Adolfo Josetti, 65
anos, de insuficiência cardíaca,
em casa, na Tijuca. Flüminèn-
se, casado, foi sepultado on-
tem no Caju.

Júri absolve por 4 a

3 acusado de mandar

matar padre italiano

CUIABÁ — O Tribunal do Júri desta capital absolveu,
por quatro votos a três, na noite de anteontem, Nagib
Alves de Almeida, acusado de ter contratado e fornecido
armas aos quatro pistoleiros que, no dia 24 de julho de
1985, assassinaram ó padre italiano Ezechielle Ramin, na
Fazenda Catuva, no município de Aripuanã, 1.000 quilô-
metros a noroeste de Cuiabá. Após o julgamento, o promotor
GeovaldQ da Silva anunciou que recorrerá da decisão junto
ao Tribunal de Justiça do estado.

Nagib de Almeida chegou a chorar durante seu depoimen-
to ao juiz Simão Aureliano de Barros Filho e negou
qualquer participação na morte do padre, alegando ter con-
tratado os quatro homens apenas para fazer derrubadas
nà Fazenda Catuva.

Dois;dos pistoleiros — Deuzélio Fraga e Altamiro Flauzi-
no — foram julgados e condenados, no ano passado, a 24
e 25 anos de prisão, respectivamente, enquanto os outros
dois, José Brandão e Chica Preta continuam foragidos. Os
fazendeiros Osmar Bruno Ribeiro e Olavo Oliveira, também
acusados de mandantes do crime, respondem ao processo em
liberdade.

Estados
Luzia Octaviani Bernis, 88
anos, de broncopneumonia
cardiovascular, em casa, em
Belo Horizonte. Mãe de Nei
(diretor dos Diários Associa-
dos), Neli, Oduvaldo, Vanda,

Válter e Paulo, era viúva. Ti-
nha, ainda, 24 netos e 18 bis-
netos. Foi sepultada na manhã
de ontem no Cemitério do
Bonfim, em Belo Horizonte.

Exterior
Enrique Pezzoni, 63 anos, na
madrugada de ontem, de um
câncer que o mantinha a longo
tempo na cama, em Buenos
Aires. Critico literário, tradu-
tor, professor de literatura e
assessor de editoras argenti-
nas, Pezzoni foi secretário de
redação da legendária revista
Sur, que era dirigida por outra
figura de respeito das letras
argentinas, Victor Ocampo, ti-
do como crítico lúcido e obje-
tivo, também professor de lite-
ratura e, como Pezzoni,
assessor de editoras. Até o ano
passado, quando sua saúde
não suportou mais encargos
desse tipo, Enrique Pezzoni
mantinha o cargo de assessor
da Editora Sudamericana.
Mas deve sua fama, sobretudo
fora das fronteiras de seu país,
a seu extraordinário trabalho
de tradutor. Suas traduções
(de Melvílle, Nabokov ou
Graham Greene a lingüistas
como Ducrot e Todorov) fo-
ram qualificadas de magis-
trais. Apesar de ter inúmeros
alrtigos espalhados por várias
revistas, tanto de divulgação
como especializadas, só publi-
cj3u um livro: El texto y sus
vocês, recopilação de seus arti-
gos do último período e uma

espécie de itinerário intelectual
revisto. Será sepultado hoje no
cemitério particular Jardim da
Paz, em Buenos Aires.
Enriqueta Otero, 79 anos, na
noite de terça-feira, ém Lugo,
Espanha, de infecção renal.
Nascida na Galiza, Enriqueta
Otero foi a última guerrilheira
antifranquista: militante co-
munista histórica, passou vá-
rios anos depois da Guerra Ci-
vil (1936-1939) a lutar nos
comandos de resistência con-
tra o regime do general Fran-
cisco Franco. Em sua ativida-
de guerrilheira foi ferida, presa
e condenada à morte, pena
que lhe foi comutada, depois
de um longo itinerário por vá-
rias prisões espanholas. De-
pois. da redemocratização, En-
riqúeta reintegrou-se a sua
atividade de professora até a
aposentadoria e esteve à frente
de várias iniciativas de caráter
cultural em Lugo. Também
desenvolveu atividades femi-
nistas e escreveu poemas dedi-
cados à mulher. Durante de-
terminado período, foi secretá-
ria pessoal de Dolores
Ibarruri, a Pasmaria, presi-
denta do Partido Comunista
da Espanha.

MEMORIAL DO CARMO
TRANQÜILIDADE PARA OS MOMENTOS
MAIS DELICADOS DA VIDA - 221-4001

HOSPITAL

DE ONCOLOGIA

4. A família de WILSON DE OLIVEI-
t RA BRAGA, enlutada, vem de pú-' blico agradecer a equipe médica,

enfermagem e demais funcionários pe-
los cuidados e dedicação dispensados
durante sua estada nesse Hospital.

AMENAYDE FIGUEIREDO

MENEZES
(MISSA DE 7° DIA)

§ 

Pedro, Edson, Àidy Maria, Yvonne, Luiz
Felipe e Ana Carolina, seu marido, filhos,
nora e netos, emocionados, agradecem as
manifestações de pesar recebidas por oca-

sião do falecimento de nossa querida AMENAY-
DE e convidam parentes e amigos para a missa de
7o Dia que será celebrada AMANHÃ às 9:hs, na
Igreja São José da Lagoa, à Av. Borges dé Me-
dpiros, 2735 — Lagoa.

Avises Religiosos • FúnebresRacétamo* mu anúncio n* Av. Bnsil, 500. D« domingo i 6* at» 20:00ti, aoa
•Abados a fatiado* 17:00h. Tais: 585-4360 — 585-4326 — 585-44356Apôa «ate horário atendamos noa Tela: 685-4320 e 586-4470

ou nó horário conwrcial nas lojas da
JORNAL DO BRASIL

Missionário é achado

em estado grave após

12 horas de seqüestro

SALVADOR — Doze horas após ter sido ferido e se-
qüestrado pelo fazendeiro Arlindo Rodrigues dos Santos,
conhecido como Arlindo Caica, o missionário leigo da Paró-
quia de Jacobina Juvêncio Alves dé Souza, 40 anos, foi
encontrado desacordádo, com quatro ferimentos a bala, num
matagal próximo à cidade de Mirangaba, a cerca de 20
quilômetros do local onde ocorreu o seqüestro. Ele está
internado no Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, em Jaco-
bina, e, segundo os médicos, seu estado é grave.

Juvêncio, junto com outro missionário leigo da paróquia,
Generaldo Bonfim de Oliveira, foi emboscado por um grupo
de jagunços, liderados por Arlindo Caica, na estrada que liga
Jacobina a Várzea Nova. A Brasília em que viajavam, de
propriedade da Igreja, foi interceptada por uma caminho-
nete Chevrolet D-20 dirigida pelo fazendeiro, que desceu do
carro atirando. Juvêncio, ferido na barriga, ainda conseguiu
chegar a uma casa próxima, mas Caica arrombou a porta
e arrastou o missionário, jogando-o na carroceria da cami-
nhonete e arrancando em seguida. O outro missionário,
também ferido a bala, conseguiu fugir, enquanto o carro da
paróquia era incendiado.

ÍlM^NM|AZÍÍI AN

(ADOLFO)

WW ADONIS S/A COMÉRCIO E INDÚS-

TRIA, por seus diretores e funcionários,

cumpre o doloroso dever de comunicar

o falecimento de seu diretor e fundador

ADOLFO GLAZMAN. O enterro será realizado

hoje 02/11, às 14.00h no Cemitério Comunal

Israelita do Caju. Pede-se não enviar flores.

AÍBItAM GLAZMAN

(ADOLFO)

a SI MODA INDÚSTRIA DE ROUPAS

XyX S/A, por seus diretores e funcionários,

cumpre o d o I oro s ó d éy e r d e c ó m u n i c à r

o falecimento de seu diretor é fundador

ADOLFO GLAZMAN. O enterro será realizado

hoje 02/11, às 14.00h no Cemitério Comunal

Israelita do Caju. Pede-se não enviar flores.

ABRAM GLAZMAN

(ADOLFO)

Sua esposa Sophia Glazman, suas

*7^ 
filhas e genros Myriam e Júlio

Graber, Cipa e Misha Dichter e seus

netos consternados cumprem o doloro-

so dever de comunicar o falecimento de

seu querido esposo, pai, sogro e avô

ocorrido em 1 
° 

de novembro no Rio.

O enterro será realizado no Cemitério

Comunal Israelita do Caju a Rua Mon-

senhor Manoel Gomes 311 às 14 horas,

hoje, dia 2 de novembro. Keae-se não

enviar flores.

Violência policial é p

condenada no encontro"-

de prostitutas gaúchas 
-

PORTO ALEGRE — O Encontro das Prostitutas (Safe
chas reuniu ontem mais de 100 participantes, durante-trêr
horas, no auditório do Inamps, nesta capital. Além de reIStos |das noites que amargaram em porões de delegacias e (
curras dentro de viaturas policiais, as participantes também se.
queixaram dá humilhação institucionalizada de assiníy; o,
termo dé vadiagem nas delegacias. ',, :

Depois das queixas e protestos, decidiram ir às autorida-,
des reivindicar o fim das agressões. Foi escolhida uma.
comissão de 10 prostitutas, que levarão na próxima semana,
um documento pedindo providências ao ouvidor-geral do |
estado, José Bachieri Duarte. O encontro serviu também para i
discutir o perigo da Aids, tendo-se recomendando o usa; de!
preservativos. '

O encontro foi organizado pelo Grupo de Apoio à Pre- J
venção da Aids (Gapa) e pelo Movimento Nacional das,
Prostitutas, coordenado por Gabriela Silva Leite, que defen- j
deu a integração das prostitutas gaúchas ao movimento ¦
e a descriminação da prostituição, através de reformas no;
Código Penal. Defendeu também o reconhecimento profissio-;
nal, com a legalização das associações que estão se organizan-,
do no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Espírito Santo, j
Campinas, Lins e Ribeirão Preto (em São Paulo) e Goiânia,,
conforme Gabriela. ^ ¦

Histórias — Em tom dramático, Simone contou ijue |• estava em seu ponto habitual, na Praça 15 de Novembro, no j
Centro de Porto Alegre, quando parou a viatura 3408, nda ,
Brigada Militar, da qual desembarcaram os soldados lja-<
tista e Nivaldo. Simone e uma colega foram convidadas para i
fazer sexo oral ali mesmo. Elas se negaram e à respos-•
ta dos soldados veio rápida: agrediram as duas com cacetadas >
nas costas e ainda lhes tomaram NCz$ 180,00. 1
O encontro, em que não faltou o choro silencioso dè algumas,
participantes, permitiu que sé esboçassem algumaá demons- f
trações de consciência: "Somos cidadãs como qualquer ma-1
dame", gritou Lacy Junqueira, 49 anos, avó dé cinco netos,
que arrancou muitos aplausos* Sua proposta de combater a :
violência policial foi na base do "olho por olho, dente jjor '¦
dente": ;

— Vamos lutar, gente, vamos bater nos soldados também, i
Nós não somos prostitutas, prostitutas são as madames que ¦
fazem escondido". j.

A solidariedade também se manifestou: "Vou ficar até, os •
100 anos sendo prostituta, porque gosto", garantiu Cinthia, i
sob gritos e aplausos. Outras vezes, a cumplicidade se estabe-!
lecia em silêncio. Adriana contou uma experiência triste: em >
1983, foi algemada dentrode uma viatura policial e curra-1
da por três soldados. O entusiasmo da platéia, porém, cresceu'
quando os soldados receberam adjetivos: covardes, ladFSes,,
bandidos. Cinthia arrebatou a platéia quando lembrou que os j
soldados não devem se esquecer de que nasceram de uma,
mulher.

Tortura — Os médicos Bruno Costa e Franklin Cunha <
foram absolvidos ontem da punição de censura pública<pe- •
la 1" Câmara do Tribunal Superior de Ética MédicáUo
Conselho Federal de Medicina. Os dois haviam sidò conde- ,
nados peiò Conselho Regional de Medicina (CRM) à publi- 1
cação de uma censura em jornal do CRM, por terem j.
denunciado a cooptação do_mêdico Lahore Rodrigues na .
tortura a presos políticos durante o regime militar. Eles ,
acusaram Lahore de ter prestado assistência a presos politi- í
cos, nos intervalos das sessões de tortura, sem jamais"ter •
denunciado o fato. , .

Advertência — O presidente da União Democrática '

Ruralista (UDR) em Quixadà (a 162 quilômetros de Fortâle- \
za), Roberto Teixeira, foi advertido ontem pelo secretário de i
Segurança do Ceará, Moroni Bing Torgan, para restringir à !
esfera judicial as questões com posseiros na região. O secrefá-1
rio foi enviado a Quixadá pelo governador Tassoje-
reissati, depois que este recebeu denúncia de que a UDR
desde abril ameaçava de morte a freira Cleide Fontes, advo-

gada da Comissão Pastoral da Terra e assessora jurídica dê!6
famílias de posseiros que ocupam a Fazenda São João .dos
Carneiros, em Quixadá.

ALMIRANTE

DARIO CAMILLO MONTEIRO
f Seus amigos convidam para a missa qu^
iT farão celebrar pelo 1o aniversário de seu
1 falecimento, no dia 03 de novembro, sex-^
I ta-feira às 10iOOhs na Igreja Sta. Cruz dos
Militares. .;

AMÁLIA FERNANDEZ CONDE

MISSA DE 30° DIA
A família de AMÁLIA FERNANDEZ CONDE, ¦
sensibilizada, agradece as manifestações de
apoio e carinho, e convida para a missa de 30ò-
dia a ser celebrada no dia 03 de novembro dè'
1989, às 11:00hs na Igreja Santa Cruz dos
Militares, à Rua Primeiro de Março n° 36.

JOSÉ RIBEIRO DA COSTA

(MISSA 30° DIA)
A família de JOSÉ RIBEIRO DA COSTA,

è ainda consternada com seu súbito desapa-
| recimento, convida parentes e amigos para' 

Missa de 30° Dia em sufrágio de suai_ alma-,
que sera reauzaoa às 10:30h do dia 04/11/89, nai
Igreja do Senhor Bom Jesus do Calvário à Rua,,
Conde de Bonfim. 50 Tijuca A família enlutada
antecipadamente agradece a esse ato de fé e,
piedade cristã

A Família Belloch e a Família Averbach,

cumprem o doloroso dever de comuni-

I car o falecimento do companheiro

Adolfo Glazman

O enterro será realizado hoje 02/

11, às 14:00h no Cemitério Co-

munal Israelita do Cajú. Pede-se

não enviar flores.

%

Avisos Religiosos e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na Av. Brasil. 500. De domin-

go à 6a até 20:00h, aos sábados e feriados 17:00h.

Tels: 585-4350 — 585-4326 — 585-4356. Após estes

horários atendemos nos Tels: 585-4320 e 585-4476

ou no horário comercial nas lojas de

CLASSIFICADOS

Para outras informações, consulte o seu

JORNAL DO BRASIL
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Trabalhadores 
que ganham piso 

salarial 
ja 

sao 36,9 
°/d

O novo presidente da Republica vai assumir pelos trabalhadores do sexo masculino. Essa >—mm^ dois Brasis, com os contrastes regionais cada discrimina?ao fica mais clara nas camadas mais O TVT 1 / "1 • _
Tn-fnrmn 1?.nnn AlYlim vez mais acentuados. E o que mostra a Pesquisa pobres da popula?ao: enquanto 30% dos ho- \ f* £101 OT1 rl fl rl D OT* fl hll O "
miorme JJiCOnOmiCO NacidrilppiCAmostra de Domicilios (PNAD/ mens receberam menos de urn Piso Nacional de 1 ^ tt^lUliaua UCIJ1LU ,
i""' " ~ ~ 88), divulgada ontem no Rio pelo 1BGE (Fun- Sal&rio,essepercentual subiupara 50% entre as _

Esta 
histona circula em Buenos Aires: diz-se dagao Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- mulheres. Aindaassim,aPNAD/88revelouque ^ J <£>;• _ _ ___ 1/1 °

que o liberal Eduardo Angeloz, candidate tistica). A popula$ao brasileira, em 1988, estava 20% das familias brasileiras — de um total de CUll Li dlU.O COU1 JL JL1 JJClIlCOS
derrotado a President da Republica, encontra-se So™ Smilhlks dTanTlLbLsONorfe^ 

35,4 milhoes-sao chefiadas por mulheres. 
%V casualmente com o presidente, o peronista Carlos t6) seguncja maior regiao do pais, com 41,4 i' A area de prestagao de servigos, aliada ao Miriam T nap de um emPrestimo contratato pela CSN, convj

Menem, e aproveita para perguntar: milhoes de pessoas, continua apresentando o item outras atividades, foi a responsavel por &  aval da Siderurgia Brasileira S/A (Siderbras),;,
^ — Eu nao entendo. Voce esta fazendo tudo mais elevado indice de analfabetismo, 36,3%, 40% dos empregos, vindo em seguida a agricuf- no dia 21 de dezembro de 1976. Os credoresil

"aue eu disse que ia fazer Como e que voce eanhou enquanto na regiao Sudeste e de 11 %. Outro tura, com 24%, e a industria de transformagao, Pela primeira vez em muitos anos, a Com- notificaram as devedoras em abril deste ano
"a'eleicao e n5o eu? contraste gritante: encjuanto 36,9% dos traba- com 17%. Ocomercio apereceucom 11,6% e a panhia Siderurgica Nacional (CSN) esta sen- para que pagassem os debitos, mas nao foram:?

, , aeieisao enao .. . , lhadores ganhavam ate um piso salarial, apenas industria de constru$ao com apenas 6,3%. Um do judicialmente acionada por credores ban- atendidos,
Bin] Carlos Menem, ajeitancio as sui?as, responae 2,2% tiveram rendimentos acima de 20 pisos— dos dados que merece atengao especial e o de carios. Um pool de 14 bancos, lidcrados pelo EmprGstimo — 0 contrato entre off'-itjscm vacilar: em 1987 essas taxas eram de 33,8% e 1,5%, trabalhadores com carteira assinada: somente Chase Manhattan, aprescntou no final da tar- bancos e a CSN tinha como objetivo conse^

— fiporqueeu nao disse. respectivamente. » 38,8% — em 1981, essa proporgao era de de de ontem a Justiga do Rio uma a?ao em guir Cr$ 2.100.000.000,00 (dois bilhoes e cem?
A historia ilustra perfeitamente 0 que se pas- A PNAD mostrou que os trabalhadores 37,3%. Esse percentual no Nordeste atinge qUe reclama o pagamento de NCz$ milhoes de cruzeiros) para a compra de for-'

Ifsa na Argentina neste momento. Eleito como brasileiros 
~ 61 milhoes de pessoas - fecha- 22,7% e_no Sudeste se eleva para 49%. Mas a 13.278.685,81. £ dado a CSN um prazo de 24 nos, o que foi feito pela empresa. Os recursos'

-" Hernnista anoiado fortemente nos sindicatos Me- w?owvw ? » ProPor?ao de trabalhadores por conta propria e horas a partir da cita?ao para honrar seus foram obtidos junto a Agenda Especial dei
Q„ctorn 

'mm 1.081,00 (valor atualizado, pelo 1NPC, ate se- de empregadores, segundo o IBGE, mantem-se compromissos sob pena de penhora de todos Financiamento Industrial (Finame), a serem'
aphca programa economico austere, com tobro des^ P°uco mais que os praticamente inalterada na decada. Apesar d.s- os ^ necessarios para o pagamento integral pagos em 144 parcelas mensais. Mais tarde £„pnvatizaQoes e content salarial, desenvolvido M s°. ^ pNAD/89 dedicou o questionano suple- da divida. A partir da penhora, a empresa tem contrato red uziu para 135 onumerode parcel

p|Sd|S]«S|
 Mas tambem teve de incluir no governo politi- Um dado relevante aserobservado e que a Ba^SSffial deCtSnSSco

cos e economistas do partido Justicialista (peronis- ?ao economicamente ativa. Isso, apesar da populagao brasileira ja nao e tao jovem. a pro- Drascan j. investimento Banco de invp^ti , e dezoito cruzeiros e trinta e um.-

m<*>*¦»£ jttsis^gaslsaS
que haja peromstas dizendo que e preciso atualizar 25 jo/0 gm jgigg "gsse fat0 ^ qUe vem explican- enquanto a participagao de idosos no total da Investimento, Banco de Credito Real de Mi- Siderbras, os bancos foram obrigados a pagar-a doutnna, na dire^ao do que faz Feupe Gonzales ^ 0 crescimento geral da populagao economi- populagao cresceu nesse periodo de 6,4% para nas Gerais, Banco de Investimento Crediban- as parcelas vencidas, acrescidas dos encargos"Jia Espanha, eterno exemplo, permanece uma ten- camente ativa", explica'Charles Mueller, presi- 7,2%. Isso devido a dois fatores: queda da taxa co, Banco Boavista, The First National Bank financeiros, alcan?ando 0 total de NCzJ*O,s3o latenjeentre os "justidalistas" e OS liberals. dentedoIBGE. de natalidade (4,35 filhos por mulher, em 1980, ofBoston, Banco Realde Investimento, Ban- 13.278.685,81. Na a?ao entregue ontem a Jus-''

A interventora na Empresa Estatal de Teleco- Mas essa proporgao nao vale em rela?ao aos para 3,46 em 1988) e auniento da expectativa de co do Estado de Sao Paulo, Unibanco-Banco ti?a, os bancos pediram a citagao da CSN por"" 
miinirap/vH! Marin Tiilia AUnoarav tnen a nrivati- rendimentos, pois 0 salario medio das mulheres, vida, de 60 anos para 64,89 anos. Os tecnicos do de Investimento do Brasil, Itau, Banco Finasa mandado e a Siderbras por carta precatoria^mumcasoes^jwaria juua^^msogaray, lora a em 1988) foi de NCzj 698 00i ou seja> quase a IBGE percorreram 86 mil domicilios ouvindo de Investimento e 0 Chase Manhattan. Desde exigindo 0 pagamento do debito, alem das,

uza?ao da companhia rapidamente, inclusive contra- metade dos NCz$ \ <288,00 recebidos em media 310 mil pessoas para a montagem da PNAD/88. janejro eles nao recebem as parcelas mensais custas judiciais e honorarios dos advogados. ,!
.^,tando assessoria de empresas financeiras
•t.estrangeiras. Mas um dirigente do sindicato dos
""telefonicos", Julio Guillan, nomeado vice-ministro I Rendimentomddiomensal (NCZ$) PPT rln ^pnarln invpsticrq adas ComunicaQoes, todo dia ataca publicamente fijfa hritnilfllrOft Vjl X UU k^/C/lldULi-r 111 V CoLlJiCl

privatiza^ao e a interventora. ¦ ® 1.417,00 ¦ ;•>

"jGuillan acha que reclama pelo que Menem dizia. 
"• • 

reaiustes de automoveis I
£ uma reflexao interessante para 0 momento 995,001986^kS^JmiW _p._. n. . , 1Q97 I,/ l

brasileiro: ha aliancas para ganhar e alian$as para —' BRASILIA —De Janeiro del 987 ate 16 nador ouvira os principals envolvidos na pro-,
onvpmar O difiril e rnmhina lai . 8S7.0Q ¦ W de outubro deste ano, os automoveis sempre dugao de veiculos e pegas e representantes do,

.„l?vernar> u aiIlc"e comoina las. ^ , w *. 
1988 **^. tiveram reajustes de cerca de 20% acima da governo. >•"Rmr»rfl0*o "hom ' V,. 4 T lifMi inflagao, conforme dados apresentados ontqm Na reuniao da camara setorial realizada-

" Pnr ammo nnlptivn a« emnresas de services nu- y/V mlnaoD , G°mes de Carvalh° — ex- no dia 30, os fabricantes obtiveram mais um. Por acordo coleuvo, as empresas ae servi?os pu- - yr X PMDB-PR, atualmente sem partido. Mesmo A> s 17®/. »rimn do« 00% Hn IPT Hc-...blicos na Argentina, estatais, observam a seguinte f \ assim, os fabricantes continuam alegando de- o'io/^V nratiraHn nnregra: toda turma de reparos tem obrigatoriamente " 1/ t \ fasagens nos pregos e provocando escassez de outubro (33,86/o), que sera praticado no dia.
cinco funcionarios, qualquer que seja o servigo. Vale : . , // / . carros no mercado. Por isso, o senador deci- ! proximo, para os automoveis. Para os *

para luz, ^pa, telefones, gas, etc. ^ diu solicitar uma CPI (Comissao Parlamentar ombioecaminhoe^ o reajuste adioona foi der
"" " Na maior parte das vezes, um trabalha e os • ""ll / ) / , de Inquerito), que foi instalada ontem, no 10,63 /o, para as colheitadeiras foi de 11,26 A, ,

outros ficam por conta da patria. \l / y / / _ Senado, para apurar a verdade sobre a situa- e para os tratores foram autorizados dois ^gao do setor automobilistico. reajustes acima dos 90 /o do IPC, um de'
~Ninpii6nn 

^ (Jq feiTO i\ Conforme o senador, durante 1987 os au- 8,93%, no dia 16, e uma segunda parcela no;-'
» A atuagao e de crise, a eleigao presidencial com- **> \SttBk d——ra r*TO tomoveisjubiram 578%, enquanto a infiagao mesmo valor no dia 26 deste mes.
-splicou de vez, mas o setor privado da economia certa- y8ibf$&%ttisilteQdo$&t6 foi de 365/o. Em 1988, o aumento para os Apesar dos revendedores de veiculos esta-.

•mente nao se desesperou. Ontem, quem ligava para vA.5 I '^'(ohibra^Mf - i- veiculos foi de 1 144%, enquanto a infla?ao rem bem representados no Congresso - 23'
gabinetes de empresses e banqueiros frequentemente jfiBB JM, ficou 

em 933%. De Janeiro deste ano ate o dia deputados federals e tre_s senadores -, Carva-,.
j- MFomilBQE , 16 de outubro, os automoveis subiram lho nega que a instala?ao da comissao respon-

S Sf/lLr 657,8%, para uma infia?ao de 636,3%, no da a inten?ao dos fabricantes em rever a;
^almogo e nao^deve volta ... Sex . mesmo periodo. Para apurar a verdade sobre legislapao que regulou o mercado de revenda'ligar segunaa. a defasagem alegada pelas montadoras, o se- de carros.Naturalmente, foi tranquilo o mercado financei- .5
"vTO. ¦ ¦'  -

.' Apoio EUA elevam hora Importaqao de \
O Pensamento Nacional das Bases Empresariais, i / • i i i ~ IT'-tm Kuc/tn #1^ lanATlAC 3

PNBE, que reune dissidencias da federa?ao das Indus- Hf> TTVITIHTIO riflTfl OeTlS W6 VTOClUCdO UllH llUSl/d. ill# t>dllU IttlJUliC/S 3
—trias do Estado de- Sao Paulo, divulgou nota ontem IT i ¦> » »

US$4,2 ate 91 cai em setembro Concessiomrias ?
• aEJoToutras coisas- no tem a oferecer as empresas estrangeiras »

« m ? a to j . D,„ ,„.c,„vT^»T n -j . /- Com a divulgacao feita ontem pela Carteira t(*ntnm tra7f>r que possam se mteressar em investir no
, * 'Os atuais mimstrosda Fazenda e do Planejamen- WASHINGTON - O presidente George de Com6rcio Ex^ior do Banco Brasi, (Ca. Wtliam trazer Brasil."
to tem conseguido passar a sociedadeuma credibil.da- Bush e o Conpesso concordaram ontem em ceX) dos itens que compuseram as importagoes * a T-T^rla Burti entende que a atual sistematica «" 
ie ™or do,(lueJa d0 Boverno ao qual pertencem..." aumenter o sa&no mimmo para US$ 4,25 a bra;sileiras era ^tembro-que totalizaram US$ Toyota e 3 HOIlda d d \ 

nae 
^ J;u"e™ |m Tem colocado como empenho pessoal a luta con- hora ate abnl de 1991. Este sera o pnme.ro , g05 bilh5 0 undo maMior total no ano  fomacL de camras setorfais l' imToP I-tfa a hiperinflafao, atuando muito mais como comatou-s. a pid. das oompras e«en,«S de Darci Higobassi !

As possiveis mudanfas nao visam criterios de desde a fixa^o do salario mimmo, ha dnquente S 
^BiJtVd^F^Sac^NaSn^das S1i3ad°e^^oTum meSo ivre P

competencia, mas sim interessam a pequenos e de Sffi^ara adoEFlus- 0 grande dtest?que nestes.itens foi 
t° Empresas de Distribui?ao de Veiculos Au- acredita Burti, ha possibilidade de expand J

-rfftrdter lmediatista. n^ncia de trabalho. tabaco, que em setembro apresentou aumento tomotores (Fenabrave), esta come?ando sao do universo de consumidores no setor f
¦\t_ n n«> fim » uma nrnlnnmHa 6 ° antenon um movimento para a forma?ao de uma automobilistico, superando a marca dos i
No 4 andar batalha aue reuniu Isum lado liderw democra- As importagoes de maquinas e equipamen- comitiva que visitara o Japao no inicio do 100 mil veiculos mensais. i

T". .A ma's s?llda base.de aP°'°.a Permanencia dos ouTro as tos ~ .1ue evidenciam o grau de investimento proximo ano com o objetivo de sensibili- Falta - Alencar Burti estima que as i
? mimstros da area economica esta num gabinete do . , ' , . • produtivo do parque industrial de um pais — zar a Toyota e a Honda e instalar unidades vendas de carros no mercado interno fica- \
I quarto andar do Palfcio do Planalto, onde trabalha emnr^rial y iicaram em US$ 352 milhoes, representando no Brasil com linhas de montagem de rao inferiores em cerca de 5% em outubro t
. ministro-chefe do Serviso Nacional de Informasoes, p ' uma redu?ao de US$ 65 milhoes em rela?ao ao automoveis. Atualmente, as duas gigantes em rela?ao ao volume de setembro (70.308 V
J general Ivan de Souza Mendes. mes anterior. Na.rubrica Material de Transpor- japonesas trabalham no Brasil apenas na unidades), que ia havia experimentado 1
» te tambem se constatou valor menor de impor- produ?ao de veiculos comerciais leves (To- uma queda de 14% em compara?ao com {
^ Inflagdes « ^ ta?5es em setembro:_USS 50 milhoes, contra yota) e motocicletas (Honda). os resultados de agosto (81.925). \

Temos, no momen- Verao para ca, essa acele- A^CnuM O governo argenUno pe- USS 76 milhoes do mes de agosto. , "Vai haver falta de carros" nreveBur- J
: to, dims inflasoes: a do ra9ao mensal esta em fai- USS o&s blnS^c^ldofe^P^fale- As.maiores «urPresas da« «>nipras externas minhandVoficio"'aos presidentesdas'sub- ti, entendendo que mesmo que haja nor- jcruzado, essa que deu xa inferior a 4%, "dentro d° 

tpa*? ^ ^ P-°r sidiarias brasileiras das duas companhias, mal.za?ao da produgao, como o fim da
7V'6^™°mhr' 6 3 da fai^1.da ^"ransa pa- uss bilh™FuXMoneZriZma- COfnta % artlg0S que> f maiona f°^asossao revelando interesse em manter cHontatos grevena Bundy Tubing, un.cafomecedora j
, do BTN. Esta ultima se ra viabiliza?5o da estrate- cional. O ministro da Economia, Nestor Rapa- ofereeidos no mercado nacional. Na rubnea com as diretorias de suas matrizes. Burti de tubos para freio para a industria auto-
. mede peia chamada ace- gia do feij3o-com-arroz nelli lembrou em Buenos Aires que no mercado ° ?S ^- e ?u?°.s,i ^ue tambem pretende manter contato com o mobihstica, as montadoras nao terao con- |, lera?ao mflacionana, isto Sao observa?oes do secundario a divida argentina esta dotada a resP°"deu Por, USKS 9'366 milhoes do j01?,1 "»* presidente do Sindicato Nacional da In- di?oes de recuperar os dias em que algu- »
. e, pelo aumento na taxa economista Francisco . menos de 50 centavos por dolar portado em setembro — um aumento de 11,4 /» d(lstria de Autopeijas (Sindipe?as), Pedro ma? linhas Jlcaram. Paradas e conseguir, 5
i de infla?ao do cruzado. Lopes, na ultima edigao T«fla«gft xin Hp A inH-„ p°.bre agost(?—:0 ltem. f§ba^°,"eus.?"Seda"eos Eberhardt, para ter 0 apoio do setor nessa assim> atender a demanda do mercado \
« • • Assim, a inflagao do de seu boletim Macrome- fo' responsavel p°r US$J,639 milhao. Com missao empresarial. A concretiza?ao do interno. Segundo ele, hoje ha um mercado
5 BTN em outubro foi de trica. A politica do "fei- J®,™la0^este resultado, a importa?ao de tabaco superou piano do presidente da Fenabrave, como para 85 mil veiculos mensais.

1,25% (os 37,6% da in- jao-com-arroz" do minis- nrfmeiros meses do ann nc nrern's anmpntaram , V ' 11? milha° ™portado nos ele mesmo observa, dependera de um con- A Fenabrave preve um crescimento de J" flafao cheia de outubro tro Malison leva em P 122% naIucoslaviaeentreoutnhrode IffiRe xt fn ;J 
0,eagos. u mos' tato com 0 future presidente da Republi- 3% a 5% nas vendas ao mercado interno ,

J menos os 35,9% de se- conta que a infia?ao do 0'mesmo mfi^ de^ foal cheeou 8 1470 6% J Na rubnea Cal?ados e Chapeus que respon- ca, a partir do qual ele podera saber quais em 1989,oquesignificaalgoem tornodos |
—tembro). "6 um resulta- cruzado sobe sempre. Ja no Peru a inflacao foi inferior ao esnerado- Por um total de importatjao de US$ 2,086 sao as inten?oes. do novo governo em rela- 775 mil veiculos, contra 743 mil do ano {

(In bem melhor do oue o se esforca oara controlar rnm um ammniaHn a«n aL em setembro, apenas o item cal^ados e ^ao ao setor automobilistico. Isso, segun- passado. Sem os problemas, acredita Bur- *
seSmbro 

1quando 
a aSS 1 608 3°/ 

acumulado no ano de polainas totaiizou uss lJ75 milh5o. Brinque- do Burti, independe do candidato que for ti, o mercado chegaria aos 830 mil veiculos j
i inflacao do BTN foi de 2% ao mes, esta otimo: ' 

' 
 dos: JQgQ^ art'gos esportiv05 somaram impor- eleito. "Se for o Lula o eleito, vou conver- anuais.

; 6,6%." chega em dezembro so tagoesdeUSS 1,968milhao. 1*
Na media do Piano com 42%. ^ \

FISCAL ICMS/2* FASE: INTENSIVO NA DEORAU 0* I V% |" PJfc ?
a JbiXDilCa.Cd'O Marcada a 21 lase. N5o hi tempo a p«rder. A Degrau Cultural planejou intensivo compacto. Inicio dia 4. Aulas de seaunda a sAbado. Contabilidade (Botelho I HBr •*ficlarecendo 

nial-entendidos* 8 *r,in^0^8 ^au'° ®ome,' ^a,mar 8 "HMO0)' limitadas. Praga Mahatma Qanhi, 2/2* andar 220-5715 * 220-7235 ^
Foi obviamente uma brincadeira a nota, publica- ———————I ».

» da ontem, de que o presidente do Banco Varig, Lelio III ^ I 1111 1 ||~~"T .IH TI B|| iri \' Lauretti, sonhava montar uma casa de cambio em I -UIMI ¦Hll I A A* BflUAi. mM Ii cada aviao da empresa. UnillUlllLUK o «o*mo qu. fax p-h V HH ¦HB| |' 
H Ao fim de uma entrevista coletiva, anunciando ? MARIO MERLON * ———A conta ramunerada que ddr mais tor^a ao mu dlnhslro. HBDIBBHHil ;' banco, Lauretti ouviu uma pergunta sobre a conve- A MAIS TRADICIONAL CRIAQAO 

-j >
, niencia de se abrir opera?oes de cambio em agendas da TORNECEMOS; REPROOUTORES- MATRiZES * , , PAu^cccin nc ¦ ircur* Ts

Vang e disse que o ideal seria cstender os servisos ate . CONCESSAO DE LICEM?*
It-aos avioes. (M014-Aw. Cons. RodriguesAlves, 243 -V. Mariana J Alt f 1 Till Q VYI AC Paes Mendonga S.A. e Outros torna piiblico que recebeu daComo piada, evidentemente. Fone (011) 549-6311 - S.P. *>11 1 H II I I II fn I I I I I Fundin;ao F-staduai de Enoenhariado Meio-Ambiente-FEEMA {— a Licenga de Instalagao n-100/89, com validade de 1095 dias, I
» ~ ' —~~n | j __ — — _1 para atividade de um hipermercado composto por um subsolo |; Carlos Alberto bardenbers, com sucursais vfl /(-"lllll para estacionamento e servigos, um pavimento t6rreo com Srea (

¦ ¦ ¦ _JL MU M a V« de supermercado de 18.432 m , uma Srea de atacado, um
m——a ¦ Vlk restaunmte "Baby Bife",uma lanchonete "Self-Service", 37

¦ In AMQ AC< (trintaesete)lojas,4readedep<5sito,dreadevasilhamese

mhhhb 

B II| dm 1 B 91"carrinho,ummezaninoparaescritdrioseestacionamento,4
J Avenida das Am6ricas, 1510- Barra daTijuca, Municfpio do
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CSN é acionada 
por 

débito

contraído com 14 bancos

Informe Econômico

""U* sta história circula em Buenos Aires: diz-se
- "JEl 

qüe o liberal Eduardo Angeloz, candidato
derrotado à Presidência da República, encontra-se

" casualmente com o presidente, o peronista Carlos
Menem, e aproveita para perguntar:

Eu não entendo. Você está fazendo tudo o
que eu disse que ia fazer. Como é que você ganhou","a eleição e não eu?

ã,,.,, Carlos Menem, ajeitando as suíças, responde
-iüsem vacilar:

É porque eu não disse.
A história ilustra perfeitamente o que se pas-

l'sa na Argentina neste momento. Eleito como
¦" 

peronista, apoiado fortemente nos sindicatos, Me-
'^íièm aplica programa econômico austero, com""privatizações 

e contenção salarial, desenvolvido
por economistas liberais e ligados à multinacional
BungeyBorn.
 Mas também teve de incluir no governo políti-

cos e economistas do partido Justicialista (peronis-
n"ta) e líderes sindicais, inclusive de estatais. Ainda
" 

que haja peronistas dizendo que é preciso atualizar
-a doutrina, na direção do que faz Felipe Gonzales
"üa Espanha, eterno exemplo, permanece uma ten-"'são latente entre os "justiçialistas" e os liberais.

„Hl A interventora na Empresa Estatal de Teleco-
municações, Maria Julia Alsogaray, toca a privati-
zação da companhia rapidamente, inclusive contra-

Atando assessoria de empresas financeiras
estrangeiras. Mas um dirigente do sindicato dos

""telefônicos", Júlio Guillan, nomeado vice-ministro" das Comunicações, todo dia ataca publicamente a
privatização e a interventora.

Julia Alsogaray faz o que Menem não dizia.
"Guillan acha que reclama pelo que Menem dizia.

É uma reflexão interessante para o momento
brasileiro: há alianças para ganhar e alianças para

(governar. O difícil é combiná-las.

;33mprego bom
. Por acordo coletivo, as empresas de serviços pú-

...Micos na Argentina, estatais, observam a seguinte
regra: toda turma de reparos tem obrigatoriamente' cinco funcionários, qualquer que seja o serviço. Vale
para luz, água, telefones, gás, etc.

Na maior parte das vezes, um trabalha e os
outros ficam por conta da pátria.

"Ninguém 
é de ferro

M>". A situação é de crise, a eleição presidencial com-
-aplicou de vez, mas o setor privado da economia certa-

•mente não se desesperou. Ontem, quem ligava para
gabinetes de empresários e banqueiros freqüentemente'ouvia a voz impaciente da secretária: "Saiu para o"aímoço 

e não deve voltar... Sexta-feira? Não, melhor
ligar segunda."

Naturalmente, foi tranqüilo o mercado fínancei-

de um empréstimo contratato pela CSN, com.,
aval da Siderurgia Brasileira S/A (Siderbrás),^
no dia 21 de dezembro de 1976. Os credores !
notificaram as devedoras em abril deste ano
para que pagassem os débitos, mas não foramj
atendidos,

Empréstimo — O contrato entre oíf'
bancos e a CSN tinha como objetivo cónsé-"'
guir Cr$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem?
milhões de cruzeiros) para a compra de for-!
nos, o que foi feito pela empresa. Os recursos1
foram obtidos junto á Agência Especial dej
Financiamento Industrial (Finame), a serem.'
pagos em 144 parcelas mensais. Mais tarde
contrato reduziu para 135 o número de parce>
Ias, elevando o valor do crédito para CrSÓ
2.165.305.918,31 (dois bilhões, cento e sessen-,
ta ,e cinco milhões, trezentos e cinco mil,}
novecentos e dezoito cruzeiros e trinta e um?
centavos). ,»

Mesmo sem receber da CSN ou da fiadora;'
Siderbrás, os bancos foram obrigados a pagar
as parcelas vencidas, acrescidas dos encargos
financeiros, alcançando o total de NCz$<;
13.278.685,81. Na ação entregue ontem à Jus- '
tiça, os bancos pediram a citação da CSN por
mandado e a Siderbrás por carta precatória^
exigindo o pagamento do débito, além das,
custas judiciais e honorários dos advogados.

Miriam Lage

Pela primeira vez em muitos anos, a Com-
panhia Siderúrgica Nacional (CSN) está sen-
do judicialmente acionada por credores ban-
cários. Um pool de 14 bancos, liderados pelo
Chase Manhattan, apresentou no final da tar-
de de ontem à Justiça do Rio uma ação em
que reclama o pagamento de NCz$
13.278.685,81. É dado à CSN um prazo de 24
horas a partir da citação para honrar seus
compromissos sob pena de penhora de todos
os bens necessários para o pagamento integral
da dívida. A partir da penhora, a empresa tem
dez dias para embargar a execução.

Os bancos que integram o pool são o
Banco Intercontinetal de Investimento, Banco
Brascan de Investimento, Banco de Investi-
mentos BCN, Banco Bozano Simonsen de
Investimento, Banco de Crédito Real de Mi-
nas Gerais, Banco de Investimento Crediban-
co, Banco Boavista, The First National Bank
of Boston, Banco Real de Investimento, Ban-
co do Estado de São Paulo, Unibanco-Banco
de Investimento do Brasil, Itaú, Banco Finasa
de Investimento e o Chase Manhattan. Desde
janeiro eles não recebem as parcelas mensais

Rendimento médio mensal
tios brasileiros imt,oo

(NCZ$)

1.098,00

995,00

Obs.: Valores atualizados ató
setembro de 89.

Ô Pensamento Nacional das Bases Empresariais,
PNBE, que reúne dissidências da federação das Indús-

--trias do Estado de- São Paulo, divulgou nota ontem
para "manifestar total repúdio a qualquer mudança na
atual equipe econômica do governo".J " Argumenta, entre outras coisas:

\ Hf "Os atuais ministros da Fazenda e do Planejamen-
to têm conseguido passar à sociedade uma credibilida-

- de maior do que a do governo ao qual pertencem...""Têm colocado como empenho pessoal a luta con-
--toa a hiperinflação, atuando muito mais como brasilei-

-ros conscientes do que como ministros do governo
Sarney.""As possíveis mudanças não visam critérios de
competência, mas sim interessam a pequenos e de

¦^ráter imediatista."

No 40 andar
j— A mais sólida base de apoio à permanência dos
? ministros da área econômica está num gabinete do

quarto andar do Palácio do Planalto, onde trabalha o
! ministro-chefe do Serviço Nacional de Informações,
j general Ivan de Souza Mendes.

Ü Inflações
Temos, no momen- Verão para cá, essa acele-

: to, duas inflações: a do ração mensal está em fai-
cruzado, essa que deu xa inferior a 4%, "dentro

"37,6% em outubro, é da faixa da segurança pa-' do BTN. Esta última se ra viabilização da estraté-mede 
pela chamada ace- gia do feijão-com-arroz".

I leração inflacionária, isto São observações do
> é, pelo aumento na taxa economistá Francisco

de inflação do cruzado. Lopes, na última edição
« ¦ • Assim, a inflação do de seu boletim Macromé-
5 BTN em outubro foi de trica. A política do "fei-
" 1,25% (os 37,6% da in- jão-com-arroz" do minis-fiação cheia de outubro tro Maílson leva em
] menos os 35,9% de se- conta que a inflação do
—lembro). "É um resulta- cruzado sobe sempre. E

Ho bem melhor do que se esforça para controlar
de setembro, quando essa subida. Acelerando

» inflação do BTN foi de 2% ao mês, está ótimo:
J 6,6%." chega em dezembro só! Na média do Plano com 42%.

Darci Higobassi

FISCAL ICMS/2* FASE: INTENSIVO NA DEGRAU
Marcada a 2* fase. Não hi tempo a p«rder. A Degrau Cultural planejou intensivo compacto. Inicio dia 4. Aulas de segunda a sábado. Contabilidade (Botelhoe Arlindo) e Direito (Paulo Gomes, Valmar e Rodrigo). Vagas limitadas. Praça Mahatma Qanhi. 2/2* andar 220-5715 * 220-7235i Esclarecendo mal-entendidos:

5 ¦ Foi obviamente uma brincadeira a nota, publica-
i da ontem, de que o presidente do Banco Varig, Lélio
* Lauretti, sonhava montar uma casa de câmbio em
i cada avião da empresa." ' Ao fim de uma entrevista coletiva, anunciando o
| banco, Lauretti ouviu uma pergunta sobre a conve-
,. niência de se abrir operações de câmbio em agências da

Varig e disse que o ideal seria estender os serviços até
r-aos aviões.
: Como piada, evidentemente.

? MÁRIO MERÇON *
A MAIS TRADICIONAL CRIAÇÃO

FORNECEMOS: REPRODUTORES - MATRIZES
GAIOLAS - RAÇÃO - ASS. TÉCNICA.MCA o uvno; CIIIACÀO maowAi M cwiwcmiua

04014 - Av. Cons. Rodrigues Alves, 243 • V. Mariana
Fone (011) 549-6311 -S.P.

A conta remunerada que dá mais força ao teu dinheiro.

CONCESSÃO DE LICENÇA

Continuamos

Fazendo

Operações

Day - Trade

Agora Com
Financiamento

Em 12 Meses

Paes Mendonça S.A. e Outros toma público que recebeu da
Fundação Estadual de Engenharia do Meio-Ambiente - FEEMA
a Licença de Instalação n-100/89, com validade de 1095 dias,
para atividade de um hipermercado composto por um subsolo
para estacionamento e serviços, um pavimento térreo com área
de supermercado de 18.432 m2, uma área de atacado, um
restaurante "Baby Bife", uma lanchonete "Self-Service", 37
(trinta e sete) lojas, área de depósito, área de vasilhames e
carrinho, um mezanino para escritórios e estacionamento, à
Avenida das Américas, 1510 — Barra da Tijuca, Município do
Rio de Janeiro.

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

léil FIM DE ANO NO

OMHC7S FIc4GEd
Reúna sua empresa para comemorações

de Fim de Ano no Dinho's Place
Capacidade 500 lugares

Salões privativos para 150 e 250 pessoas
Orçamentos 294-2297

294-5972 Fernando CardosoVKJA DOMINGO NAS PÁGINAS DE ECONOMIA
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Trabalho _ 
pago 

so 
pelo piso 

salarial sobe 
para 

36,9 %

0 novo presidente da Republica vai assumir metade dos NCzJ 1,288,00 recebidos em media
dois Brasis, com os contrastes regionais cada pelos trabalhadores do sexo masculino. Essa /^riT\T 1 • "w

TwPavwia FnAnAminn vezmaisacentuados. E o que mostra a Pesquisa discrimina?ao fica mais clara nas camadas mais I ,^ \ P Q pi ATI £Jn P r\nT* fl P hltA'"iniorme JjCOHOIHICO Nacional por AniostradeDoinicilios_(PNAD/ pobres da popula?ao: enquanto 30% dos ho- V^k-/-L 1 C ClAJ.ClvAct |wF\-fA \JLty.UJ. i
W ; 

~ " 
; 88), divulgada ontem no Rio pelo IBGE (Fun- mens receberam menos de um Piso National de

v^C1sta historia circulaem Buen°s Am: diz-se da^ao Instituto Brasileiro de Geografia c Esta- Salario,essepercentualsubiupara50%entreas - 'J "1/11 ' <m" Jll que o liberal Eduardo Angeloz, candidato tistica). A popula?ao brasileira, em 1988, estava mulheres. Ainda assim, a PNAD/88 revelou que (*,OT1'f".T*rll fl O OOTY1 I 4) UrITlP,OS
KdenotadoaPrcsidenciadaRepiiblica,encontra-se SKjlttfarSateONSte:  

1"casualmente com o presidente, o peronista Carlos te, segunda maior regiao do pais, com 41,4 ' A area de presta?ao de servi?os, aliada ao • t nao deum emprestimo contratato pela GSN, com "
Menem, e aproveita para perguntar: milhoes de pessoas, continua apresentando item outras atividades, foi a responsavel por  

iriam i^aga aval da Siderurgia Brasileira S/A (Siderbras),
-hu, — Eu nao entendo. Voce est£ fazendo tudo mais elevado indice de analfabetismo, 36,3%, 40% dos empregos, vindo em seguida a agricul- no dia 21 de dezembro de 1976. Os credores.
•-que eudisse que ia fazer. Como e que voce ganhou enquanto na regiao Sudesteede 11%. Outro tura, com 24%, e a industria de transformasao, Pela primeira vez em muitos anos, a Com- notificaram as devedoras em abril desteano -
la eleicao c riao eu? contraste gntante: enquanto 36,9% dos traba- com j7o/0 0 comercio apereceii com 11,6% e panhia Siderurgica Nacional (CSN) esta sen- para que pagassem os debitos, mas nao foram -<

Carlos Menem, ajeitando as suisas, responde f2% Seram'3m?nto™aPc^a1le2o£n- |.nd^na de construtfo com apenas 6,3%. Um do judicialmente acionada por credores ban- atendidos ;-•'mvacilar- imiT.!Z! 
m'Tttti/ i <0/ 'dosdadosquemerece-aten5aoespec1aleo.de- carios. Um pool de 14 bancos, liderados pelo Empr6stuno — O contrato entre osc a . em lyo/essasjaxas eram ae jJ,B/o e 1,5/0, trabalhadores com carteira assinada: somente Chase Manhattan, apresentou no final da tar- bancos e a CSN tinha como objetivo conse-"

E porque eu nao disse. respectivamen e. 38,8%—em11981, essa proporcao era de de de ontem a Justifa do Rio uma agao em guir Cr$ 2.100.000.000,00 (dois bilhoes e cem
^ A historia ilustra perfeitamente o que se pas- A PNAD mostTou que os trabalhadores 37,3%. Esse percentual no Nordeste atinge que reclama o pagamento de NCz$ milhoes de cruzeiros) para a compra de for- ;
„sa lia Argentina neste momento. Eleito como brasileiros — 61 milhoes de pessoas — fecha- 22,7% e_no Sudeste se eleva para 49%. Mas 13.278.685,81. E dado a CSN um prazo de 24 nos, o que foi feito pela empresa. Os recursos
-neronista, apoiado fortemente nos sindicatos Me- ram,° An? ganhando, em media, NCzS proporgao de trabalhadores por conta propria horas a partir da citasao para honrar seus foram obtidos junto & Agenda Especial de
nem aplica programa economico austero, com eSKte0an5Kr«fa SucS queos rraSe?teSS£dS*S^ compromissos 

sob pena de penhora de todos Financiamento Industrial (Finame), a serem .
nriirotimAc « <vmt»n«5n catariai /i<.c0n,,«i„i^« <r u j J ino« ^ il- ^ r? na aecaaa. Apesar ais- 0s bens necessanos para o pagamento integral pagosem 144 parcelas mensais. Mais tarde o --pnvatiza?oes e conten?ao salanal, desenvolvido NCzS 995,00 recebidos em 1985. A m6dia da so, a PNAD/89 dedicou o questionano suple- da divida. A partir da penhora, a empresa tem contrato reduziu para 135onumerodeparce--por economistas liberals e ligados i multinacional regiao Nordeste mas uma vez chama a atengao mentar ao tema trabalho, com objetivo de ra- dez dias paraembargara execUQao. las, elevando o valor do credito para1 Cr$"'Btmge 

y Born. pela dispandade: NCzS 587,00 contra NCzS diografar a economia informal. 2 165 305 918 31 (dois bilhoes cento e sessen-'3 Mas tambem teve de incluir no governopoliti- U7t!-°° do Sudeste. A ma^de-obra masculina tm dado retevante a ser observado e que Os bancos que integram o pool sao ta e cinco trezento's e cinco mil,
• . continuou sendo maiona (65%) entre a popula- populacao brasileira ja nao e t2o jovem: a pro- Banco Intercontmetal de Investimento, Banco nnvtu~„tnQ „ A limcos e eronomistas do partdo Justiciahste (peroms- ^ economicamente ativa. Isso, apesar da po^io de pessoas menores de 18 anos caiu de Brascan de Investimento, Banco de Investi- 'to) euderes smdicais, inclusive de estotais. Arnda participa5aocrescente das mulheres no mercado 44.7 /o em 1981 para 41,6% no ano passado, mentos BCN, Banco Bozano Simonsen de MesmosemreceberdarSNoudafiadora"

„(|t» haja peromstas diztlldo que e pieciso atliatear de Irabalho: em 1981 era de 31,3%, aleainando enquanto a paittdpatao de tdoroj no total da imeaimnu,. Banco de Credito Real de Ml- siderSton VtSSdSaSS'.'doutriua, na diiefSo do que Taz Felipe Gonzales 35,l%,en.l9»8."ES!.fato,i,«.»me,p|ic.n- ggl'g f-M nasOerals.BaneodelnMimentoCrfban-

; A interventora na Empresa Estatal de Teleco- aenieaowuc. vida,de 60 anos para 64,89 anos. Ostwnicos do co do Estado de Sao Paulo, Unibanco-Banco ti5a,os bancos pediram a citasao da CSN por u' municafoes, Maria Julia Alsogaray, toca a privati- Mas essa propor5ao nao vale em relaQao aos IBGE percorreram 86 mil domicilios ouvindo de Investimento do Brasil, Itau, Banco Finasa mandado e a Siderbras por carta precatoria^j
yacao da companbia rapidamente inclusive contra- rendimentos, pots o salano medio das mulheres, 310 mil pessoas para a montagem da PNAD/ de Investimento e o Chase Manhattan* Desde exigmdo o pagamento do debito, alem da&n
{andO assessoria de emoresas financeiras em 1988, foi de NCzS 698,00, ou seja, quase 88. janeiro eles nao recebem as parcelas mensais custas judiciaisehonorariosdosadvogados.
estrangeiras. Mas um dirigente do sindicato dos"telefonicos", Julio Guillan, nomeado vice-ministro Rendlmetito mddiom^nsal (NCZS) PPT An ^onorln invpctirro..das Comumcacoes, todo dia ataca publicamente a -«  \jl X UU UCllctUU 111. V Ca Lliicl

.^rivatizagao e a interventora. ^ftraSltofrM 1A17,00 &
Julia Alsogaray faz o que Menem nao dizia. / •

-Guillan acha que reclama pelo que Menem dizia. PP?*#? PCaiUStCS U.6 cllltOIIIOVCIS
6 uma reflexao interessante para o momento -t- J

brasileiro: ha alian<;as para ganhar e alian^as para . BRASILIA — De janeiro de l987 ate 16 nador ouvira os principals envolvidos na pro-"EOVernar. O dificil e combina-las ^ V;' -- 8&7fOQ de outubro deste ano, os automoyeis sempre du?ao de veiculos e pegas e representantes do
,<.Trt. i/r !| <t 1995 1988^sSk tiveram reajustes de cerca de 20% acima da governo.
EmpreffO bom Bill I yj \^7opa infjaoao, conforme dados apresentados ontem Na reuniao da camara setorial realizada

Por acordo coletivo, as empresas de servigos pu- PmdEpR sm oarSdo° no dia 30, os fabricantes obtiveram mais um •
-blicos na Argentina, estatais, observam a seguinte f assim os fabricantes continuam aleeando de- aumento de 5,17% acima dps 90% do IPC de -

-regra: toda turma de reparos tem obrigatoriamente mm^;?'J/1 fasagens nos pre?os e provocando escassez de o"tubro (3W/o), que sera praticado no dia '
'einco funcionarios, qualquer que seja o servi?o. Vale /// carros no mercado. Por isso, o senador deci- {^proximo, para os automoveis. Para os
;'paraluz,agua,telefones,g4s,etc. \(/ j/\ diusolicitarumaCPI(ComissaoParlamentar ombusecammhoes,oreajiKteadicionalfoide

Na maior parte das vezes, um trabalha e os ;¦ V f 1 t de Inquerito), que foi instalada ontem, no 10,63/o, para as colheitadeiras foi de 11,26/o, -
outros ficam por conta da patria. ¦ • , *'. \l / ix Senado. para apurar a verdade sobre a situa- e Para os tratores foram autorizados dois -i

, 
'i ; Sao do setor automobilistico. reajustes acima dos 90% do IPC, um de—"TTingU^m 

6 de ferro Y\ Conforme^o senador, durante 1987 os au- 8,93%, no dia 16, e uma segunda parcela na-
. A situagao 6 de crise, a eleigao presidencial com- /J ' ...» .v.n,u  .... .l. ...m— tomoveis subiram 578%, enquanto a inflagao mesmo valor no dia 26 deste mes.

plicou de vez, mas o setor privado da economia certa-. w Obs.4 V8lQr6S atualjzad<}$ &t6 foi de 365%. Em 1988, o aumento para os Apesar dos revendedores de veiculos esta- (
mente n3o se desesperou. Ontem, quem ligava para ... I $8t8)T)bro Ho 89. veiculos foi de 1.144%, enquanto a infla?ao rem bem representados no Congresso — 23 ,l'gabinetesdeempres4riosebanqueirosfrequentemente ¦('15" T "'''" "4 ^ *'C! ficou em 933%. De janeiro deste ano ate o dia deputados federais e tres senadores —, Carva-..

Olivia a voz imDacierite da secretaria'"Saiu nara | fonte: IBQE' 16 de outubro, os automoveis subiram lho nega que a instala?ao da comissao respon-
almoco e n5o deve voltar... Sexta-feira? Nao, melhor 657,8%, para uma inflagao de 636,3%, no da a inten?ao dos fabricantes em rever a
ligar segunda mesmo penodo. Para apurar a verdade sobre legisla^ao que regulou o mercado de revenda

, Naturalmente, foi tranquiloo mercado financei- 1^^ a defasagem alegada pelas montadoras, o se- de carros.
APi ' - 
Apoio EUA elevam hora Importacao de ~~3) O Pensamento Nacional das Bases Empresariais, "C 1 Ji * A

.So'StdS^it^n^S^ do mfiiimo para bens deprodufSo Mil DUSCa ttO caiTO 
japoneS"*para "manifestar total repudio a qualquer mudanga na TTCdt* A O • « ^~'&tuai equipe economica do governo". U5# ate VI cat em setembro Concessionarias sar com ele, para saber o que o seu gover- I

"K" Argumenta, entre outras coisas: .... no 'em a °^erecef as empresas estrangeiras
:m."Osatuais ministros da Fazenda e do Planejamen- WASHINGTON — O presidente George tehtdtil tTdZer que possam se interessar em investir no
.Ja.tem conseguido passar a sociedade uma credibilida- Bush e o Congresso concordaram ontem em Comercio Exterior do Banco do-Brasil (Ca- Brasil.
•de maior do que a do governo ao qual pertencem..." aumentar o safrio minimo para USS 4,25 brasileirasem sqe^embroPUSearurtoTanMPramaUS$ T0V0td e d Hotldd . ®u,rtl entende 1"® a atual sistematica

"T5m colocado como empenho pessoal a luta con- hora ate abril de 1991. Este sera o primeiro adotada Para a Polltlca de Pre?os> com a
tra a hiperinfiagao, atuando muito mais como brasilei- reajuste«m quase uma decada. A Casa Branca 'onstatou^' a auedfdaf commas ex?emas7e 

Unrri 
Hionhn^i f°?a?a0 de CamaraS Set0na,S' e imp.?r" I

7os conscientes do que como ministros do governo os democratas fizeram concessoes significativas i pnnirmmrntrn p r> nnmrntn de nnni Darci 
Higobassi tante para que o governo se conscience

"Samev <• para estabelecer o acordo que pela orimeira vez equipamentos e o aumento^ae aqui- da importancia desse mecamsmo como' '¦ ¦ "As possiveis mudan?as nao visam criterios de desde a fixagSo do saterio'minimo, ha cinquenta Q A° PAUl;01.0 empresario Alen- Primeiropasso para que o mercado tenha I
competencia, mas sim interessam a pequenos e de anos preve o pagamento de um salario de 6 0 

' ^ 
desSe testes Uens foi ? car Burti, da Federagao Nacional das mais 'berdade Coral um mercado livre, . - -

carater imediatista." aprendizado para adolescentes com pouca expe- falr.' - tEmpresas de Distribuigao de Veiculos Au- acredita Burti, ha possibilidade de expan-_ carater lmeaiatista. nentia de trabalho. tabaco que em setembro apresentou aumento tomotores (Fenabrave), esta comegando sao do universo de consumidores no setor . ,
No 4° andar O compromisso p6e fim a uma prolongada de 

347 sob;e °me8 antenor- um movimento para a forma?ao_ de uma ^0^°^l?si0^lenrfcnd0 a marca dos *
 A mais solida base de apoio a permanencia dos batalha que reuniu & lado lideres dem^ra- . , co^ltlva ^ v,s,tara °JaPao "° mic,odo 100 ™1 veiculosmensais. .

ministros da area w^nnn^i^ esta num cabinete do 138 no Congresso e sindicatos e, de outro, as . que evidenciam o grau de investimento proximo ano com o objetivo de sensibih- Falta — Alencar Burti estima que as
. ™mstros aa area economica esia num gaoineie ao administracSes Reacan Ruqh k m fnrtp Inhhv produtivo do parque industrial de um pais zar a Toyota e a Honda e instalar umdades vendas de carros no mercado nterno fica-
| 

andard° do Planalto, onde trabalha eSSriaL 8 ' Bcaram. ™ USS 352 milhoes, representando no Brasil com linhas de montagem de rao inferiores em cerca de 5% em outubro '
, mimstro-chefe do Servigo Nacional de Informagoes, uma redugao de USS 65 milhoes em relagao ao automoveis. Atualmente, as duas gigantes em relagao ao volume de setembro (70.308 

*
; general Ivan de Souza Mendes. m®s anterior. Na rubrica Material de Transpor- japonesas trabalham no Brasil apenas na unidades), que ja havia experimentado '

Y* fl te tambem se constatou valor menor de impor- produgao de veiculos comerciais leves (To- uma queda de 14% em compara?ao com: iniiagoes ta?oes em setembro: USS 50 milhoes, contra yota) e motocicletas (Honda). os resultados de agosto (81.925).« - Temos, no momen- Ver3o para ca, essa acele- ATgenuna — O governo argentino pe- USS 76 milhoes do mes de agosto. .. ..Vai haver falta de ran™" nreve Rnr. ." to, duas inflagSes: a do ragao mensal esta em fai- dirioperdaode cerca de 50/ode sua divida de As maiores suroresas das comoras externas Nesse sentido, a Fenabrave esta enca- ''-ntendehdo'aue mesmo aiie haia nor • *
^ruzado, essa que deu xa inferior a 4%, "dentro do ^Sbra&TdS^^^^^^ ma^^S~cS 

5 fim da -
5 do BTN™Esta'filtima6 m J SwiiSj^aMfra'tli USJ 1 >4'bUhao do Fundo Monetanolnterna- Cr"ta J 

artlg0S que' T 
mai?na d°s cas°s s5o revelando interesse em manter contatos greve na Bundy Tubing, unica fornecedora '

' viabdizagSo da estrate- dona,;Q minktrn da ^no^a Sor Ka- °fer!cl.d0SAr° m?.rcadoDnac'onal- cNa rubnca . com as diretorias de suas matrizes. Burti de t"bo8 Para freio para a mdustna auto- |
S ^sfiinSfnnS ^ 813 c ieuao^om-arroz ^, b Buenos Aires que no mercado Produtf Ahn^^®si®ebl^8.e ^u"108'. 9ue tambem pretende manter contato com mobilistica, as montadoras nao terao con-
4 leragao mflacionana isto Sao obsemgoes do secukdirio a divida argentina esti dS resP°"deu Por, USU$ 9'366 milhoes d° tota presidente do Sindicato Nacional da In- d>?°es de recuperar os dias em que algu- „i e, pelo aumento na toxa economista Francisco menos de 50 centavos por dolar portado em setembro um aumento del J ,4/o dustria de Autopegas (Sindipegas), Pedro mas linhas ficaram paradas e conseguir, „: de lnflagao do cruzado. Lopes, na ultima edigao TnflonSn m « , , sobre agosto—, o item tabaco e seus sucedaneos Eberhardt para ter o apoio do setor nessa assim, atender a demanda do mercado

Assim, a infia^o do de seu boletim Macrome- rSndprfvi^riirw foi responsavel por USS 1,639 milhao. Com missao empresarial. A concretizagao do interno. Segundo ele, hoje ha um mercado ,' BTN em outubro foi de trica. A politica do "fei- J®£m'/°' eStf 
^Uitad,°r'ee 7?£rta?-£-de ^abaC0. T™ P^no do presidente da Fenabrave, como Pa« 85 mil veiculos mensais.lt25% (os 37,6% da in- jao-com-arroz" do minis- nrimeiros mese<i dn ann n« nwn'c o total de USS 1,206 milhao importado nos ele mesmo observa, dependera de um con- A Fenabrave preve um crescimento de

. flag3o cheia de outubro tro Mailson leva em 1122% naIueoslaviacentremtnhmHe ms mesesdejunho.julhoeagostoultimos. tato com o futuro presidente da Republi- 3% a 5% nas vendas ao mercado interno
j menos os 35,9% de se- conta que a inflagao do o mesmo m& de 1989 cheonn n i 470 sv Na rubrica Calgados e Chapeus, que respon- ca, a partir do qual ele podera saber quais em 1989, oquesighificaalgoemtornodos

tembro). "t um resulta- cruzado sobe sempre. ja no peru ~ inflac3o foi inferior an esneraHn' de.u 8or um tota' de imP°rtagao de USS 2,086 sao as intengoes-do novo governo em rela- 775 mil veiculos, contra 743 mil do ano •
do bem melhor do que o se esforga para controlar 23 3% com um acumnlaHn nn nnr. He m'lhoes em setembro, apenas o item calgados gao ao setor automobilistico. Isso, segun- passado. Sem os problemas, acredita Bur-

«"de setembro, quando a essa subida. Acelerando l.M8 3% polainas totalizou USS 1,775 milhao. Brinque- do Burti, independe do candidato que for ti, o mercado chegaria aos 830 mil veiculos
: infiacao do BTN foi de 2% ao mes esta otimo- ' 

dos, jogos e artigos esportivos somaram impor- . eleito. "Se for o Lula o eleito, vou conver- anuais.
; 6,6%." chega em dezembro s6 tagoesdeUSS 1,968milhao. L_ J;

Na media do Piano com 42%.
TT'vnl-ir.ooar* FISCAL ICMS/2" FASE: INTENSIVO NA DEORAll

; JLwLP*liC3#y3iO Marcada a 2* faae. N3o hi tompo a perdar. A Degrau Cultural planejou intenaivo compacto. Inlcio dia 4. Aulas de segunda a sibado. Contabilidado (Botelho
» Esclarecendo mal-cntendidos* 6 *rlind0^a Dif0ito ^'°Qome1, Valmar fl Rodf'0°)- VaB" limitadas. Praca Mahalma Ganhi, 2/? andar 220-5715 * 220-7235
» r Foi obviamente uma brincadeira a nota, publica- —— ———
» darontem, de que o presidente do Banco Varie. Lelio i r— j . ¦¦¦ ii ¦ B ¦ ¦ ¦ td' Lauretti, sonhava montar uma casa de cambio em A U|: cada aviao da empresa. l_lwill LUH OodMiw qui fat part* I' '->•¦ 

Ao fim de uma entrevista coletiva, anunciando ? MARIO MERgON * __±^±£y
. banco, Lauretti ouviu uma pergunta sobre a conve- A MAIS TRADICIONAL CRIAQAO SSSSSSSSS^SZSS^S
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Trabalho _pago só 
pelo piso 

salarial sobe 
para 

36,9 %

Informe Econômico

sia história circula em Buenos Aires: diz-se
que o liberal Eduardo Angeloz, candidato

uáerrotado à Presidência da República, encontra-se
"casualmente com o presidente, o peronista Carlos

Menem, e aproveita para perguntar:
-büi • r~"" Eu não entendo. Você está fazendo tudo o
¦~que eu disse que ia fazer. Como é que você ganhou

eleição e não eu?
^ Carlos Menem, ajeitando as suíças, responde

¦sem vacilar:
— É porque eu não disse.

^ A história ilustra perfeitamente o que se pas-
, sa na Argentina neste momento. Eleito como
-peronista, apoiado fortemente nos sindicatos, Me-
nem aplica programa econômico austero, com

-privatizações e contenção salarial, desenvolvido
-por economistas liberais e ligados à multinacional"^Btrage 

y Born.
K* Mas também teve de incluir no governo políti-
cos e economistas do partido Justicialista (peronis-
ta) e líderes sindicais, inclusive de estatais. Ainda

^flíie haja peronistas dizendo que é preciso atualizar
ng doutrina, na direção do que faz Felipe Gonzales
tia Espanha, eterno exemplo, permanece uma ten-
-são latente entre os "justicialistas" e os liberais.
^ . A interventora na Empresa Estatal de Teleco-
municações, Maria Júlia Alsogaray, toca a privati-
zação da companhia rapidamente, inclusive contra-

ía.ndò assessoria de empresas financeiras
estrangeiras. Mas um dirigente do sindicato dos"telefônicos", Júlio Guillan, nomeado vice-ministro

lidas Comunicações, todo dia ataca publicamente a
..privatização e a interventora.

Julia Alsogaray faz o que Menem não dizia.
-Guillan acha que reclama pelo que Menem dizia.

Ê uma reflexão interessante para o momento
brasileiro: há alianças para ganhar e alianças para

governar. O difícil é combiná-las.
.Ittdh
Emprego bom

•!r'" Por acordo coletivo, as empresas de serviços pú--blicos na Argentina, estatais, observam a seguinte
- regra: toda turma de reparos tem obrigatoriamente
'einco funcionários, qualquer que sejà o serviço. Vale

'¦'para luz,água, telefones, gás, etc.Rm" Na maior parte das vezes, um trabalha e os
outros ficam por conta da pátria.

"Ninguém 
é de ferro

A situação é de crise, a eleição presidencial com-
plicou de vez, mas o setor privado da economia certa-
mente não se desesperou. Ontem, quem ligava para"gabinetes de empresários e banqueiros freqüentemente

^livia a voz impaciente da secretária: "Saiu para o'almoço e não deve voltar... Sexta-feira? Não, melhor
ligar segunda."

hl, Naturalmente, foi tranqüilo o mercado financei-
JtPi

O Pensamento Nacional das Bases Empresariais,
PNBE, que reúne dissidências da federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo, divulgou nota ontem"para "manifestar total repúdio a qualquer mudança na"atual equipe econômica do governo".

Argumenta, entre outras coisas:
¦. "Os atuais ministros da Fazenda e do Planejamen-

-Ja têm conseguido passar à sociedade uma credibilida-
•de maior do que a do governo ao qual pertencem,.."
nl "Têm colocado como empenho pessoal a luta con-

tra a hiperinflação, atuando muito mais como brasilei-'ros conscientes do que como ministros do governo
'As possíveis mudanças não visam critérios de

competência, mas sim interessam a pequenos e de
,_caráter imediatista."

No 4o andar
A mais sólida base de apoio à permanência dosministros da área econômica está num gabinete do' 

quarto andar do Palácio do Planalto, onde trabalha o" ministro-chefe do Serviço Nacional de Informações,
: general Ivan de Souza Mendes.

i Inflações
« = Temos, no momen-
" to, duas inflações: a do^-cruzado, essa que deu

37,6% em outubro, e a
| do BTN. Esta última se
4 mede pela chamada ace-
s leração inflacionária, isto
t é, pelo aumento na taxa
: de inflação do cruzado.

Assim, a inflação do' BTN em outubro foi de' 1,25% (os 37,6% da in-
! fiação cheia de outubromenos os 35,9% de se-

tembro). "É um resulta-
dõ bem melhor do que o

« de setembro, quando a
: inflação do BTO foi de
; 6,6%."

Na média do Plano

Verão para cá, essa acele-
ração mensal está em fai-
xa inferior a 4%, "dentro
da faixa da segurança pa-
ra viabilização da estraté-
gia do feijão-com-arroz".

São observações do
economista Francisco
Lopes, na última edição
de seu boletim Macromè-
trica. A política do "fei-
jão-com-arroz" do minis-
tro Maílson leva em
conta que a inflação do
cruzado sobe sempre. E
se esforça para controlar
essa subida. Acelerando
2% ao mês, está ótimo:
chega em dezembro só
com 42%.

| Explicação
, Esclarecendo mal-entendidos:
» - Foi obviamente uma brincadeira a nota, publica-
« darontem, de que o presidente do Banco Varie. Lélio
' Lauretti, sonhava montar uma casa de câmbio em: cada avião da empresa.' -' Ao fim de uma entrevista coletiva, anunciando o
| banco, Lauretti ouviu uma pergunta sobre a conve-
1 niência de se abrir operações de câmbio em agências da

Varig e disse que o ideal seria estender os serviços até
aos aviões.

5 Como piada, evidentemente.
«

s Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

O novo presidente da República vai assumir
dois Brasis, com os contrastes regionais cada
vez mais acentuados. É o que mostra a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/
88), divulgada ontem no Rio pelo IBGE (Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística). A população brasileira, em 1988, estava
próxima dos 141,4 milhões dé habitantes —
sendo 19,5 milhões de analfabetos. O Nordes-
te, segunda maior região do pais, com 41,4
milhões de pessoas, continua apresentando o
mais elevado índice de analfabetismo, 36,3%,
enquanto na região Sudeste é de 11%. Outro
contraste gritante: enquanto 36,9% dos traba-
lhadores ganhavam ate um piso salarial, apenas
2,2% tiveram rendimentos acima de 20 pisos—
em 1987 essas taxas eram de 33,8% e 1,5%,
respectivamente.

A PNAD mostTou que os trabalhadores
brasileiros — 61 milhões de pessoas — fecha-
ram o ano de 1988 ganhando, em média, NCz$
1.081,00 (valor atualizado, pelo INPC, até se-
tembro deste ano), ou seja, pouco mais que os
NCzS 995,00 recebidos em 1985. A média da
região Nordeste mais uma vez chama a atenção
pela disparidade: NCzS 587,00 contra NCzS
1.371,00 do Sudeste. A mão-de-obra masculina
continuou sendo maioria (65%) entre á populà-
ção economicamente ativa. Isso, apesar da
participação crescente das mulheres no mercado
de trabalho: em 1981 era de 31,3%, alcançando
35,1%, em 1988. "Esse fato é que vem expücan-
do o crescimento geral da população economi-
camente ativa", explica Charles Müeller, presi-
dente do IBGE.

Mas essa proporção não vale em relação aos
rendimentos, pois o salário médio das mulheres,
em 1988, foi de NCzS 698,00, ou seja, quase a

metade dos NCzJ 1.288,00 recebidos em média
pelos trabalhadores do sexo masculino. Essa
discriminação fica mais clara nas camadas mais
pobres da população: enquanto 30% dos ho-
mens receberam menos de um Piso Nacional de
Salário, esse percentual subiu para 50% entre as
mulheres. Ainda assim, a PNAD/88 revelou que
20% das famílias brasileiras — de um total de
35,4 milhões—são chefiadas por mulheres.

A área de prestação de serviços, aliada ao
itèm outras atividades, foi a responsável por
40% dos empregos, vindo em seguida a agricul-
tura, com 24%, e a indústria de transformação,
com 17%. O comércio apereceii com 11,6% e a
indústria de construção com apenas 6,3%. Um
dos dados que merece atenção especial é o de
trabalhadores com carteira assinada: somente
38,8%—em11981, essa proporção era de
37,3%. Esse percentual no Nordeste atinge
22,7% e no Sudeste se eleva para 49%. Mas a
proporção de trabalhadores por conta própria e
de empregadores, segundo o IBGE, mantem-se
praticamente inalterada na década. Apesar dis-
so, a PNAD/89 dedicou o questionário suple-
mentar ao tema trabalho, com objetivo de ra-
diografar a economia informal.

Um dado relevante a ser observado é que a
população brasileira já não é tão jovem: a pro-
porção de pessoas menores de 18 anos caiu de
44,7% em 1981 para 41,6% no ano passado,
enquanto a participação de idosos no total da
população cresceu nesse período de 6,4% para
7,2%. Isso devido a dois fatores: queda da taxa
de natalidade (4,35 filhos por mulner, em 1980,
para 3,46 em 1988) e aumento da expectativa de
vida, de 60 anos para 64,89 anos. Òs técnicos do
IBGE percorreram 86 mil domicílios ouvindo
310 mil pessoas para a montagem da PNAD/

Rendimento médio mensal (NCZ$)

857,00 I
1988

EUA elevam hora

do mímiriò para

US$ 4,2 até 91

WASHINGTON — O presidente George
Bush e o Congresso concordaram ontem em
aumentar o salário mínimo para US$ 4,25 a
hora até abril de 1991. Este será o primeiro
reajuste«m quase uma década. A Casa Branca e
os democratas fizeram concessões significativas
para estabelecer o acordo, que pela primeira vez
desde a fixação do salário mínimo, há cinqüenta
anos, prevê o pagamento de um salário de
aprendizado para adolescentes com pouca expe-
riência de trabalho.

O compromisso põe fim a uma prolongada
batalha que reuniu de um lado líderes democra-
tas no Congresso e sindicatos e, de outro, as
administrações Reagan, Bush e um forte lobby
empresarial.

Argentina — O governo argentino pe-dirá o perdão de cerca de 50% de sua dívida de
USS 40 bilhões com os bancos credores. Parale-
lamente, está tentando obter um empréstimo de
US$ 1,4 bilhão do Fundo Monetário Interna-
cional. O ministro da Economia, Nestor Rapa-
nelli, lembrou em Buenos Aires que no mercado
secundário a divida argentina está dotada a
menos de 50 centavos por dólar.
Inflação — No mês de outubro, o índice
de inflaçao na Iugoslávia chegou a 45,6%,
maior do que a taxa brasileira: 37,62%. Nos dez
primeiros meses do ano, os preços aumentaram
1.122% na Iugoslávia e entre outubro de 1888 e
o mesmo mês de 1989 chegou a 1.470,6%.
Já no Peru, a inflação foi inferior ao esperado:
23,3%, com um acumulado no ano de
1.608,3%.

, DEGRAUFISCAL ICMS/2«f ASE: INTENSIVO NAMarcada a 2' (ase. Náo há tempo a perder. A Degrau Cultural planejou intensivo compacto. Inicio diae Arlindo) e Direito (Paulo Gomes, Valmar e Rodrigo). Vagas limitadas. Praça Mahatma Ganhi, 2/2* andar 220-5715 * 220-4. Aulas de segunda a sábado. Contabilidade (Botelho1-7235
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CSN é acionada por débito:'oi

contraído com 14 bancos

Míriam Lage

Pela primeira vez em muitos anos, a Com-
panhia Siderúrgica Nacional (CSN) está sen-
do judicialmente acionada por credores ban-
cários. Um pool de 14 bancos, liderados pelo
Chase Manhattan, apresentou no final da tar-
de de ontem à Justiça do Rio uma ação em'
que reclama o pagamento dç NCz$
13.278.685,81. É dado à CSN um prazo de 24
horas a partir da citação para honrar seus
compromissos sob pena de penhora de todos
os bens necessários para o pagamento integral
da divida. A partir da penhora, a empresa tem
dez dias para embargar a execução.

Os bancos que integram o pool são o
Banco Intercontinetal de Investimento, Banco
Brascan de Investimento, Banco de Investi-
mentos BCN, Banco Bozano Simonsen de
Investimento, Banco de Crédito Real de Mi-
nas Gerais, Banco de Investimento Crediban-
co, Banco Boavista, The First National Bank
of Boston, Banco Real de Investimento, Ban-
co do Estado de São Paulo, Unibanco-Banco
de Investimento do Brasil, Itaú, Banco Finasa
de Investimento e o Chase Manhattan. Desde
janeiro eles não recebem as parcelas mensais

de um empréstimo contratato pela CSN, com ~
aval da Siderurgia Brasileira S/A (Siderbrás),
no dia 21 de dezembro de 1976. Os credores .
notificaram as devedoras em abril deste ano -
para que pagassem os débitos, mas não foram
atendidos.

Empréstimo — O contrato entre os
bancos e a CSN tinha como objetivo conse- '

guir Cr$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem 2
milhões de cruzeiros) para á compra dé for- :
nos, ò que foi feito pela empresa. Os recursos.
foram obtidos junto á Agência Especial de
Financiamento Industrial (Finame), a serem .
pagos em 144 parcelas mensais. Mais tarde o--
contrato reduziu para 135 o número de parce-
Ias, elevando o valor do crédito para Cr$
2.165.305.918,31 (dois bilhões, cento e sessen-
ta e cinco milhões, trezentos e cinco mil,
novecentos e dezoito cruzeiros e trinta e um _
centavos).

Mesmo sem receber da CSN ou da fiadorav.
Siderbrás, os bancos foram obrigados a pagar u
as parcelas vencidas, acrescidas dos encargos
financeiros, alcançando o total de NCzS
13.278.685,81. Na ação entregue ontem à Jus-^
tiça, os bancos pediram a citação da CSN por"
mandado e a Siderbrás por carta precatória^
exigindo o pagamento do débito, além das,,
custás judiciais e honorários dos advogados. .»>

CPI do Senado investiga

reajustes de automóveis

Importação de

bens de produção

cai em setembro
Com a divulgação feita ontem pela Carteira

de Comércio Exterior do Banco do Brasil (Ca-
cex) dos itens que compuseram as importações
brasileiras em setembro—que totalizaram US$
1,805 bilhão, o segundo maior total no ano —,
constatou-se a queda das compras externas de
máquinas e equipamentos e o aumento de aqui-
sições de bens de consumo, como produtos ali-
mentícios, bebidas, brinquedos, calçados e cha-
péus. O grande destaque nestes itens foi o
tabaco, que em setembro apresentou aumento
de 347% sobre o mês anterior.

As importações de máquinas e equipamen-
tos — que evidenciam o grau de investimento

firodutivo 
do parque industrial de um país —

icaram em USS 352 milhões, representando
uma redução de USS 65 milhões em relação ao
mês anterior. Na rubrica Material de Transpor-
te também se constatou valor menor de impor-
tações em setembro: USS 50 milhões, contra
USS 76 milhões do mês de agosto.

As maiores surpresas das compras externas
do país em setembro, contudo, ficaram por
conta de artigos que, na maioria dos casos, são
oferecidos no mercado nacional. Na rubrica
Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumos, que
respondeu por USS 9,366 milhões do total im-
portado em setembro — um aumento de 11,4%
sobre agosto—, o item tabaco e seus sucedâneos
foi responsável por USS 1,639 milhão. Com
este resultado, a importação de tabaco superou
o total de USS 1,206 milhão importado nos
meses de junho, julho e agosto últimos.

Na rubrica Calçados e Chapéus, que respon-
deu por um total de importação de USS 2,086
milhões em setembro, apenas o item calçados e
polainas totalizou USS 1,775 milhão. Brinque-
dos, jogos e artigos esportivos somaram impor-
tações de USS 1,968 milhão.

BRASÍLIA — De janeiro de 1987 até 16
de outubro deste ano, os automóveis sempre
tiveram reajustes de cerca de 20% acima da
inflação, conforme dados apresentados ontem
pelo senador Gomes de Carvalho — ex-
PMDB-PR, atualmente sem partido. Mesmo
assim, os fabricantes continuam alegando de-
fasagens nos preços e provocando escassez de
carros no mercado. Por isso, o senador deci-
diu solicitar uma CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito), que foi instalada ontem, no
Senado,.para apurar a verdade sobre a situa-
ção do setor automobilístico.

Conforme o senador, durante 1987 os au-
tomóveis Subiram 578%, enquanto a inflação
foi de 365%. Em 1988, o aumento para os
veículos foi de 1.144%, enquanto a inflação
ficou em 933%. De janeiro deste ano até o dia
16 de outubro, os automóveis subiram
657,8%, para uma inflação de 636,3%, no
mesmo período. Para apurar a verdade sobre
a defasagem alegada pelas montadoras, o se-

nador ouvirá os principais envolvidos na pro-
dução de veículos e peças e representantes do
governo.

Na' reunião da câmara setorial realizada -
no dia 30; os fabricantes obtiveram mais um •
aumento de 5,17% acima dos 90% do IPC de ;¦
outubro (33,86%), que será praticado no dia'
16 próximo, para os automóveis. Para Os'
ônibus e caminhões, o reajuste adicional foi de
10,63%, para as colheitadeiras foi de 11,26%,
e para os tratores foram autorizados dois -i
reajustes acima dos 90% do IPC, um de-
8,93%, no dia 16, e uma segunda parcela no"
mesmo valor no dia 26 deste mês. """

Apesar dos revendedores de veículos esta-n
rem bem representados no Congresso — 23^'
deputados federais e três senadores —, Carva-..
lho nega que a instalação da comissão respon-
da à intenção dos fabricantes em rever a
legislação que regulou o mercado de revenda
de carros.

Em busca do carro 
japonês

Concessionárias

tentam trazer a

Toyota e a Honda

Darci Higobassi

ÃO PAULO — O empresário Alen-
|9 car Burti, da Federação Nacional das
Empresas de Distribuição de Veículos Au-
tomotores (Fenabrave), está começando
um movimento para a formação de uma
comitiva que visitará o Japão no início do
próximo ano com o objetivo de sensibili-
zar a Toyota e a Honda e instalar unidades
no Brasil com linhas de montagem de
automóveis. Atualmente, as duas gigantes
japonesas trabalham no Brasil apenas na
produção de veículos comerciais leves (To-
yota) e motocicletas (Honda).

Nesse sentido, a Fenabrave está enca-
minhando ofícios aos presidentes das sub-
sidiárias brasileiras das duas companhias,
revelando interesse em manter contatos

. com as diretorias de suas matrizes. Burti
também pretende manter contato com o
presidente do Sindicato Nacional da In-
aústria de Autopeças (Sindipeças), Pedro
Eberhardt, para ter o apoio do setor nessa
missão empresarial. A concretização do
plano do presidente da Fenabrave, como
ele mesmo observa, dependerá de um con-
tato com o futuro presidente da Repúbli-
ca, a partir do qual ele poderá saber quais
são as intenções-do novo governo em rela-
ção ao setor automobilístico. Isso, segun-
do Burti, independe do candidato que for

. eleito. "Se for o Lula o eleito, vou conver-

sar com ele, para saber o que o seu gover-
no tem a oferecer às empresas estrangeiras
que possam se interessar em investir no
Brasil."

Burti entende que a atual sistemática
adotada para a política de preços, com a
formação de câmaras setoriais, é impor-
tante para que o governo se conscientize
da importância desse mecanismo como
primeiro passo para que o mercado tenha
mais liberdade. Com um mercado livre,
acredita Burti, há possibilidade de expan-
são do universo de consumidores no setor
automobilístico, superando a marca dos
100 mil veículos mensais.

Falta — Alencar Burti estima que as
vendas de carros no mercado interno fica-
rão inferiores em cerca de 5% em outubro
em relação ao volume de setembro (70.308
unidades), que já havia experimentado
uma queda de 14% em comparação com
os resultados de agosto (81.925)."Vai haver falta de carros", prevê Bur-
ti, entendendo que mesmo que haja nor-
malização da produção, como o fim da
greve na Bundy Tubing, única fornecedora
de tubos para freio para a indústria auto-
mobilística, as montadoras não terão con-
dições de recuperar os dias em que algu-
mas linhas ficaram paradas e conseguir,
assim, atender á demanda do mercado
interno. Segundo ele, hoje há um mercado
para 85 mil veículos mensais.

A Fenabrave prevê um crescimento de
3% a 5% nas vendas ao mercado interno
em 1989, o que significa algo em torno dos
775 mil veículos, contra 743 mil do ano
passado. Sem os problemas, acredita Bur-
ti, o mercado chegaria aos 830 mil veículos
anuais.
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VEJA DOMINGO NAS PÁGINAS DE ECONOMIA

CONCESSÃO DE LICENÇA

Paes Mendonça S.A. e Outros torna público que recebeu daFundação Estadual de Engenharia do Meio-Ambiente — FEEMA
a Licença de Instalação n-100/89, com validade de 1095 dias,
para atividade de um hipermercado composto por um subsolo '
para estacionamento e serviços, um pavimento térreo com áreade supermercado de 18.432 m , uma área de atacado, umrestaurante "Baby Bife", uma lanchonete "Self-Service", 37
(trinta e sete) lojas, área de depósito, área de vasilhames ecarrinho, um mezanino para escritórios e estacionamento, àAvenida das Américas, 1510 — Barra da Tijuca, Município do
Rio de Janeiro.

IjPgBI FIM DE ANO NO

EIMHO*S FIc®3E>
Reúna sua empresa para comemorações

de Fim de Ano no Dinho's Place
Capacidade 500 lugares

Salões privativos para 150 e 250 pessoas
Orçamentos 294-2297

294-5972 Fernando Cardoso

I
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Energia aumenta 17,05% e vai Saldo das contas Policia Federal indiciara 
~

. i. nr. doFGTSrecebe , ; •. ••

ter novo reajuste no dia 20 
correcdo de $8% todos que ajudaram Nahas

BRASILIA — A partir deste domingo, o con- computando os reajustes de novembro, enquanto a BRASILIA — 0 trabalhador que foi demitido ~~i? 7 insistir que passou boa parte dos 102 diassumidor deve ficar atento com os gastos de energia infla?ao ate o mes passado ficou em 758,79%. da emnresa e esta com a autorizacao de movimen- omerito Aquino escondido na casa em que mora a sua mae,
eletrica. Dentro da politica de recuperar as tarifas, Ao firmar o acordo com os empresarios para ta?ao da sua conta do Fundo de Garantia por BRASILIA - A Policia Federal vai indi que pcrtcn,ce,a UI? irma°- n3° tehdo- 'n° «?-

(iw-J!i JJSfi [prLT! om 
aUmer° de administrar os pre?os controlados pelo governo nas Tempo de Servi?o (FGTS) ja pode ir ao banco ciar todas as pessoas que direta ou indireta- 'an!°,.refveiado-at6 a*0™0 endcre?°- A.paffir7,05 /o, alem do IPC (Indice de Pre?os ao Consu- camaras setonais, o governo havia se comprometi- depositario receber o seu dinheiro. £ que j£ esta mente ajudaram o investidor Naii Nahas du ? ? ,n ™afao' acresccntou o .<ie-

midor) integral do mes de.outubro- 37,62% - do a seguir a mesma regra para os pre?os publicos, crSitado sobre o saldo das contas do FGTS os rante os loX^^ ^gado paulista, a Policia Federal preter^
e Jura? Com iss^ em llberando os reajustes que se limitassem a 90% do 88,01%, correspondentes a infla?ao de setembro operagao policial montada no Rio e em Sao ouvlr ,algUHS Parefnte?.de ^has paraconfir-

iimmSe ns»/ Ipc do m£s nterior e jogando os valores acima outubroemaisaparcela.dejuroscorrespondentes Paulo para captura-lo. No final da tarde de mara'eondesua familiaesteveenvolvidacom
No aumento de ontem o'Ministerio da Fazen desse patamar para a camara. A energia eletrica no aos dois meses (contas cujos juros s5o de _3% ao ontem, o superintendente da PF em Sao Pau- 0 acobertamento da fuga. ¦? "

da concedeu um SuTte^ahda mafor oaraas entant0- f°> exce?ao, diante da necessidade de re- «»)• 9 credito foi feito no dia l° de novembro, por lo Marco Antonjo Veronesi, determinou a Nahas viaJa amanha P°.r ,vo'ta. dasJ.1cm, conceaeu um reajusteainaa maior para as comnor uma defasaeem de 40% ate ianeiro Secnn. determina^o da Caixa Economica Federal, soore abertura de um mquerito policial que nos para o Rio, onde seri encaminhado imediata-
KSv l30nr: ° to «">* <*° FGTS em 1- de setembro, proximo* trinta dias investigara toda arede de mente ao juiz da 13' Vara Federal, Augustoneste domingo, sem considers os 37,62% do dia J° J' ^mrw-gera 

to JMa^da Fazenda, deduzidos b^qu«» ocorddos ab6s eisa data. apoio usada por Nahas para fugir da policia. Guilherme Diefenthaeler, que devera decidir

Sr«Zdo^|vime^aM ipatamar da injla?ao do mes anterior. Desde o externos junto ao Banco Mondial, para viabilizar "J**« 
SjdtahSrIsSmS pEa que comandou' Junt0 com 0 deleeado R°™u prisao ate a conclusao do processo.m d0 an° ate a8ora>a ener8iaJ^ subm 872,76%, seus mvestimentos. 

P2tnSSZ Tuma Junior, a prisao de Nahas na manha de Saulo - O ministro da Justiw, Saulp

Pao tem reaiuste de 34% amanha dor deixar para sacar o FGTS no final do mes bros da'rede de'apoio por crime de favorrel- emM«§rio^aii^Nahas foto quee,'MB^''
n„Acf,,A -. , , V,. - , ... , .... melhor esperar o inicio de dezembro para retirar mentopessoal,queprevepenadeumaquatro emnenho esnecial nnernmnBRASILIA — Um dia apos ter reajustado o para o pre?o da fannha de tngo no micio do dinheiro e ter a correcao mensal mais os juros anos de deten^ao. 0 primeiro a depor no j "Pec'^.que. como ministro estana

leite tipo C em 35%, o Ministerio da Fazenda mes passado. Conforme a portaria, o estabeleci- Spondentes ao m^ 
inqu6rito, seguSdo info/mou ontem um asses- k pnsao e * eventual condena^ao

autonzou ontem um aumento de 34,61/o para o mento que nao possuir pao frances ou de sal, esta Arorrecaode88 01%fcnmtaxadeiurrrarip W« sor do diretor-geral da Policia Federal, Ro- c i n
pre?0 do pao, a partir de amanha. Com isso, desde obrigado, ate 4s 20 horas, a vender outros tipos de ao ano) b para as contas dos trabalhadores abertas meu Tuma' ^ 0 investidor Jose Augusto Pvn|imi, n,,P n°^o^

758:79%: lgualousolicitadapeloconsumidor. doies que optaram pelo FGTS no periodo de 1967 rfaStimlfoifc Ki da« as procura?6es/e seus antigds c«.
Conforme a portaria da Sunab, que sera publi- ? reajuste do pao, assim como o do leite e o da 1971, a taxa de juros anuais 6 de 4% ao ano e preso para chegar ate as pessoas que lhe de- ' e' s'm' va"as 0311838 contra Naji Nahas

cada no Diario Oficiat da Uniao de hoje, o paozi- fannha de tngo, nao faz parte do acordo firmado correcao dos dois meses (setembro e outubro com os ram cobertura a partir dos primeiros dias de 1uando advogava em S§6 Paulo e ganhei
nho de 50 gramas passa de NCzS 0,26 para NCz$ pelo governo com os empresarios para reajustar juros) sobe para 88,32%. Para as contas com juros de fuga", afirmou ontem por telefone um delega- todas'0 que irritou 08 ^ advogados", diz o
0,35, enquanto o de 100 gramas passa a custar automaticamente os pregos que se limitarem em 5% ao ano (refeientes a empregado que optou de do de Sao Paulo que participou de toda ministro, segundo o qual a afirmafao de teria,
NCzS 0,70; o de 200 gramas vai a NCzS 31,40; o de 90% do IPC. No aumento autorizado ontem nao 1967 a 1971 e permaneceu na mesma empresa por um opera?ao de captura. agora motivagio pessoal para punir Nahas
300 gramas, a NCzS 2,10; ode 500 gramas, a NCzS foi computado o reajuste de 32,36%, concedido no periodode seisa menos de 11 anos), a correcao & de Ate o inicio da noite de ontem, a Superin- "demonstra a fragilidade de raciocinio do ad-
3,50 e o de um quilo, a NCzS 7,00. dia 30 de outubro para a farinha de trigo. Com 88,62%. Para as contas com taxa de juros an"a'<= de tendencia da Policia Federal nao havia ainda jjogado que a formulou e explica por qtie

O aumento concedido pelo Ministerio da Fa- isso, o proximo reajuste para o pao devera ser 6% (empregado que permaneceu na mwma emprea j q"e. c:onles°u Nahas perdeu suas causas . Ele afirma amda
»«da, «!• a portaria da S»nab, mator, ^medida J*.Lot i am* i&nJdSalSd^dod. BSSSB^'ISobjetivo compeasar um reajuste de 35% autorizado para a farinha em novembro. cor«(aoide88,9l%. jigg.'* P°"°a F°""' d' Un" 

g

Govern© bllSCa segunda-feira Financiamento do Nilo defende prisao especial

PXIOP rPTtfln Disposto a conseguir valer o direito de mos uma guerra, onde prevalecia a xenofobTa
/l • 1^1 1 o l>UU prisao especial e domiciliar para o especula- e um exacerbado sentimento nadonalista",

SfllflR r>ara a prifip (in A I COO I An O 7 n»'j dor Naji Nahas; o advogado Nilo Batista afirma Nilo Batista. "Este mesmo texto, a juzoaxua 
JJClia <x WlOG uu aitUUl ae ate lSLiZW y ,1 mil entrega amanhS ao juiz da 13* Vara Federal, da Constitui?ao de 1988, tem que ser enw3-

 ?ao de alcool a partir de maio de 1990, quando BRASILIA — Quem pretender um financia- Augusto Guilherme Diefenthaeler, um do- do de outra forma. Senao, por exemplo^upi
Mauricio Correa come?a a safra no Centro-Sul", disse. mento dentro do Sistema Financeiro da Habitacao cumento onde rebate os argumentos usados diploma da UERJ, que e uma universidade

 Na reuniao, tambem se discutiu a necessidade (SFH) de NCzS 50.800, ou 1.000 VRFs (um Valor E™. Pr(^radora-geral da Republira, Celia estadual, nao teria validade. A16m,do maisj o
BRASILIA — Quando voltar a se reunir com o urgente de programar a transferencia de a^ucar do d« Referenda de Financiamento equivale a NCzS h "1 "!? par^er con. 

fn° 1u.e artigo 5° da Constituirao garante igualdadede
ministro das Minas e Energia, Vicente Fialho, na Nordeste para o Centro/Sul A quantidade ainda 50.80 no mes de novembro), vai ter que provar ao mU s?..re 0 P^0 dePnsao esPeciaI e domi- tratamento entre brasileiros e estrangeiros",
manha da proxima segunda-feira, o presidente da „8o foi estipulada, mas ralcula-se que devera ser de agente financeiro que possui,renda minima de sustenta" 00,1,0 exemPl0- diz 9*Copersucar, Werther Amcchino, tentara mais uma aproximadamente 12milhoesdesacas,oquesigni- NCzS 1-577,12 Ovalor daprimeira presta?ao, f .q"f "0<?S0 o mesmoquenegar a umjoraalista estrangei-
vez convence-lo de que a crise de abastecimento do fica cerca de 12% do consumo no Centro/Sul. para um prazo de 25 anos, serd de NCzS 389,62. J4 da^ fnrocurado^dsten. r0 tra^'hand? noBrasil o^direito a.pnsSo
alcool, no curto prazo, so estara afastada se o Uma das nrinrinak nrenonnarnpc Hnc tprnirnc 0 limite maximo para o credito do SFH 6 de 5.000 r g Py'ai » a procuraaora susten especml. "Se ele pode trabalhar com base no
governo se conscientizar de que nao h k excedente VRFs <NCz$ 254'000) e exi8e ™a renda minima da P°'injer'°nde diploma obtido nVexterior, por que nio podecxportavel na agroindustria canavieira. S6 as auto- T?!!! de NCzS 9-786>88- 0 Primeiro pagamento, num esteve recentemente preso o banque.ro de bi- J direko da pris5o eSpedal?", questionTo

SKSfSSS'dSSS^Sm^ produgao d^lcool podera expeimentar uma redu- jgf,* 
20 anos> custara 30 mutuario ^Kde CSS 

"prisao 
e!g- 

r^ar^l| pioc^a

:ik;€ 
H rsarssffsetiit ssssa

miiui'lSfeSStaS™ verde e com baixo teor de sacarose", afirma ele. SF™ »4««or * Estate oJLia denunutos, especiaiistas ae aiversas areas tizeram — , r . , .. , . . do A Caixa Fcnnnmira FrnWai finnnria im Beirute apresentado por Nahas. Segundo Federal tenam direito ao cumprimento da
uma avaha?ao do Proalcool, pnncipalmente no que ? A Construtora Mendes Jfirnor nrinou con- arti8° 295 do Codigo de Processo Penal, "so pena na pr6pria residencia", Nilo Batista sus-
diz respeito aos problemas de abastecimento. Se- trato no valor de US$ 2,8 milhSes com a ^1^™ m o 42 el mS serao recolhidos a prisao espedal os que apre- tenta que reus condenados — tenham ou nao
gundo um dos partidpantes, pratiramente nao ha- Petrobras para a execufio de obras de manuten- 70% sentarem diplomas por qualquer das faculda- diploma de curso superior — nao, tem direito
veria desabastecimento se o governo suspendesse as $o em plataformas fixas e semisubmersas loeali- (j finandamento entretanto esta difidl mesmo des superiores da Republica". A decisao final a rarceragem especial. "O arguniento da pro-
exportaQoes de a?urar. "Se parassemos com as zadas no pfyo Norte da Bacia de Campos, no para os pretendentes que conseg'uem cumprir todas cabe ao juiz, que recebera das mads de Nilo curadoria nao tem qualquer fundaments",
vendas ao exterior e cuid&ssemos de formar um literal fluminense. A emprelteira vai empregar as exigencias do contrato. Isto porque, devido Batista um memorial de tres laudas onde dispara. Segundo ele, nao cabe a Nahas prd-
estoque de passagem de ac&car aqui mesmo, isso durante as obras, cerca de 160 oper&rios e tecnl- queda da capta?ao da poupanga, a maioria dos apresento adefesa de Nahas contra as justifi- var a validade do diploma que apreseiiWU,
nos permitiria a moagem de cana so para a produ- cos especiallzados. agentes do SFH estao com suas operates fecha- catim daProcuradona. mas sim a procuradona demonstrar que _oV V C0SeSpeC,anz*a0S* dis. A CEF so est& fmanciando frojetoTpara "Quando este codigo foi cnado nos vivia- documento 6 ilegal.

T> J . . constru?ao de novas unidades habitadonais, de -* *• . _ 
Keduc promete manter a greve Meta agora e prender Elmiijho'

A greve dos 800 trabalhadores que paralisa pelo rios dos petroleiros e reduziu em cinco dias as maximo de financiamento do SFH corresponde SAO PAULO — A mesma equipe de ficando com os papeis e esta ganhando' di-terceiro dia a refinaria Duque de Caxias (Reduc) folgas mensais para compensar a ado?ao da jorna- NCzS 254.000e os imoveis de classe media custam policiais que prendeu segunda-feira a tarde nheiro hoje. Ele afirmou tambem que'fem /ainda nao amea9a o abastecimento de combusti- da de seis horas de trabalho como exige a Consti- muito mais do que isto, e necessirio que o preten- megaespeculador Naji Nahas vai ser utilizada condi?oes de provar em juizo que nao e ovel no Rio de Janeiro. Os numeros divulgados pela tuipao. A empresa, ainda segundo o dirigente de.nte tenha recursos proprios o bastante para co- agora para ca$ar em Sao Paulo o diretor da unico culpado pelo esrandalo.
Petrobras garantem que a empresa possui estoques sindical, nao vem pagando as horas-extras devidas brir 0 Pre?° final- Corretora Capitanea, Elmo Camoes Filho, o Nahas chegari no Rio de Janeiro amanha
de gasolina para trinta dias de consumo, in- desde outubro do ano passado. ¦R¥9aTVn!Plfffl,Vl9PNPP^nT^B que tambem estiforagido e com pri- as llh, num voo de ponteaenea. Do aeropdr-
cluindo as cotas de exporta?ao; oleo diesel para Joffo duro — "Nao neeociaremos Doraue no sao_preventiva decretada pela Justipa do Rio to segue com a escolta de tres carros para a
(Juarenta e dois dias e oleo combustivel para vinte. momento em que eu convocar os representantes vrf n™ TZTIb^X"'1 IRenda minimal de Janeiro. O diretor da Policia Federal, dele- sede da Policia Federal, na Prapa Maua, onde
0 unico produto cujos estoques estao abaixo da dos petroleiros para uma conversa estarei, implici- 1— ¦ ^restagao exigida 8fldo Romeu Tuma, disse que a investigagao ficara numa suite de 12m2 com piso.de dmen-
jQiedia e o querosene para avia?ao que deve durar tamente, reconhecendo a causa deles". A a'firmacao 1 000 50.800,00 4.3% 25anos 398,62 1.557,12 para prender Elminho estava centrajizada no to, agua corrente, uma janela com grade de
somente quinze dias caso o movimento dure mais e do superintendente do Servipo de Relacoes Indus- 2 000 101 600 00 Tra ita 1 n7? m 

~wmrT" mas a partir de ontem a opera?ao passou lmxlm. cama, armario e que fica no primeiro
que duas semanas. triais da Petrobras Francisco Gomes Ramalho — — — 1 073 84 3,509|3Q a ^ desenvolver em duas etepas com bus- andar, perto do Departamento de Cust6dia.

Na manifesta?ao que os trabalhadores fizeram, para quem os petroleiros nao tem direiro de fazer HL 127'00a(") -Mi 25anos 1.445,61 4.503,47 MSTumanacha8Queno 
mSlwrSra^jS/ aontem, em frente a sede da empresa na Avenida quaiquer reivindicaoao salarial porque aceitaram a «>00_ 152.400,00 8,9% 23anos 1.775,40 5.299,72 „ho neste m0ment0 seria entreear^ I ooHcia terroeado :Sfo@A2ShSlhLSl^"

Chile, osecretano-geral do Sindipetro, Joao Carlos diminui?ao da jornada de trabalho de oito para 4.000 203.200,00 9,7% 20anos 2.616,12 7.474,65 e que, se isto acontecer, facilitard a a?ao da fenthaeler, que decretou sua Drisao Dreventi-Araujo Santos, garantiu que 0 movimento conti- se.s1 horas. Ele exphcou que desde 1961 a refinaria — ¦—- — —¦ Justipa na apuratfo do escandalo das bolsas. va. pnsao prevent,
nuara ate que a empresa decida pela negociagao. de Cubatao em Sao faulo, optou pela jornadasde 5.000 254.000,00 J05% 20anos 3.425,41 9.786,88 O delegado esteve ontem na sede do ServiQo Ate 0 final da tarde de ontem o dele-Ele alega que a Petrobras cortou 32,5/o dos sala- seis horas abrindo mao do adicional. Fonte: cef de Policia Maritima e Aerea de Fronteira gado Jaime Petra Filho, que investiga o Caso

(SPMAF), onde esta a base da equipe que em Sao Paulo, ainda nao havia recebido auto-
prendeu 0 megaespeculador, para cumpri- riza?ao do juiz para ouvir Nahas. O delegadommmm—m—mm,—mmmentar os policiais. Romeu Tuma afirmou que a prisao de Nahas

Tuma conversou demoradamente com provocou um "processo angustiante na Po-Naji Nahas, de quem ouviu a explica?ao de iicia Federal, que tinha a grande responsabili-
que e inocente. O megaespeculador disse que dade de prende-lo. Ate eu tive de entregar ha

mm Wt MHV flBV O mesmo grupo que oacusoude ter cometido investigacao. Dei uma de tira", disse 0 diretorlrregularidades na compra de a?oes acabou daPF.

B Jk F%Jk MA EmpresarioM. dades cometidas por Rocba Azevedo, na.™JV fonn interpretagao de Tutu Quadros. Cdpias
__ Idld llVrU desses documentos edoesbdfo do livrode

jgJV JjHk mmm Nahasforamencaminhadosaalgunspbu-*¦•••
AT — ¦ M WMM TmB— denunciador

flHHV oponimo. Durante seu periodo de recfo -
Nilton Horita sao, Nahas manteve vdrios contatos com ¦
Tutu Quadros.

SAO 
PAULO — "Na cadeia, eles sao Na ultima vez que conversaram, dia

capazes de me apagar." A afirmafao 25, por telefone, Nahas cbegou a dizer
• . foi feita pelo especulador Naji Nahas que ja estava perdendo as esperangas^

Z- \ • (g>* — preso na ultima segunda-feira em Sao "Estou me sentindo fiskamente mal, tenho
ill))/) /^\\ / <®.\ Paulo pela Policia Federalem diatogo dores de dente enao posso prosseguir no

ei-;,. , , ((IIMmMi/ travado com a deputada Dirce Tutu Qua- tratamento que estava desenvolvendo",riquo por dentro de tudo que V<». dros (PSDB-SP) na quarta-feira passada. afirmou Nahas & deputada. "Voce tem
acontece na CMaWa O mni//mAnfn \ ~*/\' 

jffxDAMWW e* O motivo desse temor foi revelado por ele contas a acertar, mas nao & o culpado" 
do metrfi. trnnx ham** depois que Tutu Quadros insistiu que Na- sonnho. Por isso nao saia do Brasil. Voce
aernnnrtn<> J>t% iT W/8B / ^T& O^N has se entregasse a policia: 6 que ele est* nao e Michel Frank", argumentou Tutu ¦ ¦

l. / ¦ C Zii' II 1 f i ' ' ,r »JjA'  escrevendo um livro contando sua vida Quadros. "Seidissojaestoupensandoem
V neucoptero CIDADE FORD, p OTAflflH T os escannhos do mercado financeiro, ci- me entregar", admitiu Nahas, em segui-
no ar, com OS toques sobre O trSnsitO ¦< nil lllilti tando nomes e apresentando provas docu- da. "Mas na cadeia, eles sao capazes de~-
O mar t* n wor>tr% r\ra 

' 
I fllLIHllil <*^*// A. ... .nf mentais revelando varios casos que nao se meapagar".

dn e*<snr*rt QSlera HU* J || (iff*'-' caracterizam pela retidao. Promessa—"Quando voce estivef "
oo esporie. ¦ rL^ f* V. -w A deputada, que tevc acesso aos ras- na cadeia, vou exigir por sua seguran-
O que estiver acontecendo, Ky | J jJI cunhos do livro e dos documentos que (a", tranquilizou-o Tutu Quadros. Nessd^ *
VOC§ vai ficar sabendo no ato \ c£'' "'/llhw W I || v'™° 4 tona, concordou com o especu- mesmo dm, a noite, houve um jantar na
mm o«? f/aehae ' raa.J eSVtI .oQfcfflM \ If >-aClj ^or- ^nto assim que enviou telex ao residencia de Brasilia do comandantS "

lasnes da equipe de _ - ZJ /\ 7 V| ministro da Justifa, Saulo Ramos, e ao Omar Fontana, ex-presidente da Trail bra- ,reportagem, em Sintonia com as T|lv® Ify.'CL<M II superintendente da Policia Federal, dele- sil. Estavam presentes Tutu Quadros e„ .
melhores mOsicas da Cidade. \1 PTV N^ If t9/v\j JI gado Romeu Tuma, solicitando total pro- tambem Romeu Tuma. Durante ojantarr ,

|-1 Lttlfv P I /CWw tefao a integridade fisica de Nahas. No a conversa entre a deputada e Tuma girou. t
\ / /. jJmmm- telex, Tutu Quadros afirma que "qualquer em torno do Caso Nahas, iniciando uma> »

——SSSBSSSSB—¦¦——¦¦ J \IjSv jy coisa que venha a acontecer fisicamente tentativa de aproximafio. Assessores de e" " ~ ' com Nahas sera de responsabilidade do Tutu acertaram um encontro dos advoga- •
Qa Oa a fta fair* a nar#i*> \\ senhor Eduardo da Rocha Azevedo e sua dos de Nahas com o delegado Romeff *

w ft?Iid; a pamr USS OnS 03 nlatins Its gangue". De acordo com Tutu, pelos do- Tuma para iniciar as negotiates de sua1 -
cumentos apresentados pelo especulador, entrega a Policia Federal. O encontrff "

I ** A p i o I iflU ^ K«-^' Cfl *V "coisas do arco da velha", e o conteudo ocorrereu no sabado passado, em Sao 5
| rt r~N a. |—s 

• i—i ^"i ly —1 das paginas do livro, Eduardo da Rocha Paulo, mas resultou em fracasso. A prch "

L J I ' \ I J P-"' I \J Azevedo, presidente da Bolsa de Valo- posta era que Nahas aguardaria Tuma, ji \.. ¦:^res de Sao Paulo (Bovespa), tem tudo barbeado e trajado com terno e gravata'^ 
'

I "para temer Nahas". na sua propria residencia. _ "

  L—,i^

I
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Saldo das contas

do FGTS recebe

correção de 88%
BRASÍLIA — O trabalhador que foi demitido

da empresa e está com a autorização de movimen-
tação da sua conta do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS) já pode ir ao banco
depositário receber o seu dinheiro. É que já está
creditado sobre o saldo das contas do FGTS os
88,01.%, correspondentes á inflação de setembro e
outubro e mais a parcela de juros correspondentes
aos dois meses (contas cujos juros são ae 3% ao
ano). O crédito foi feito no dia l° de novembro, por
determinação da Caixa Econômica Federal, soore
o saldo da conta do FGTS em 1° de setembro,
deduzidos os saques ocorridos após essa data.

Se o trabalhador já pode movimentar, a sua
conta, deve fazê-lo o mais rapidamente possível
para não perder dinheiro. Isso porque a próxima
correção só vai ser feita no dia 1° de dezembro ou
no primeiro dia útil após essa data. Se o. trabalha-
dor ddxar para sacar o FGTS no final do mês é
melhor esperar o inido de dezembro para retirar o
dinheiro e ter a correção mensal mais os juros
correspondentes ao mês.

A correção de 88,01% (com taxa de juros de 3%
ao ano) é para as contas dos trabalhadores abertas à
partir de 22 de setembro de 197Í. Para os trabalha-
dores que optaram pelo FGTS no período de 1967 a
1971, a taxa (te juros anuais é de 4% ao ano e a
correção dos dois meses (setembro e outubro com os
juros) sobe para 88,32%. Para as contas com juros de
5% ao ano (referentes a empregado que optou de
1967 a 1971 e permaneceu na mesma empresa por um
período de sds a menos de 11 anos), a correção é de
88,62%. Para as contas com taxa de juros anuais de
6% (empregado que permaneceu na mesma emprea
por mais de 11 anos tendo optado de 1967 a 1971), a
correção é de 88,91%.

Governo busca segunda-feira

saída para a crise do álcool

Financiamento do

SFH exige renda

de até NGz$ 9,7 mil
BRASÍLIA — Quem pretender um finanda-

mento dentro do Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) de NCz$ 50.800, ou 1.000 VRFs (um Valor
de Referência de Financiamento eqüivale a NCz$
50,80 no mês de novembro), vai ter que provar ao
agente financeiro que possui renda mínima de
NCzS 1.577,12. O valor da primeira prestação,
para um prazo de 25 anos, será de NCzS 389,62. Já
o limite máximo para o crédito do SFH é de 5.000
VRFs (NCzS 254.000) e exige uma renda mínima
de NCzS 9.786,88. O primeiro pagamento, num
período de 20 anos, custará ao mutuário NCzS
3.425,41.

O VRF, que substituiu a OTN como indexador
do SFH, é coirigido todo mês pela inflação. Para
obter o financiamento é preciso que o futuro mu-
tuário tenha alguma poupança, pois o valor não
corresponde a 100% do custo do imóvel pretendi-do. A Caixa Econômica Federal financia em deter-
minados casos até 90% do preço e os demais
bancos que operam com o Sistema, em média até
70%.

O finandamento, entretanto, está difídl mesmo
para os pretendentes que conseguem cumprir todas
as exigências do contrato. Isto porque, devido à
queda da captação da poupança, a maioria dos
agentes do SFH estão com suas operações fecha-
das. A CEF só está financiando projetos para a
construção de novas unidades habitadonais, de
preferência destinadas à baixa renda (financiamen-to de até 2.500 VRFs). Além disto, como o valor
máximo de financiamento do SFH corresponde a
NCzS 254.000 e os imóveis de classe média custam
muito mais do que isto, é necessário que o preten-dente tenha recursos próprios o bastante para co-
brir o preço final.

Maurício Corrêa

BRASÍLIA — Quando voltar a se reunir com o
ministro das Minas e Energia, Vicente Fialho, na
manhã da próxima segunda-feira, o presidente da
Copersucar, Werther Anicchino, tentará mais uma
vez convencê-lo de que a crise de abastecimento do
álcool, no curto prazo, só estará afastada se o
governo se conscientizar de que não há excedente
exportável na agroindústria canavieira. Só as auto-
rizações para exportação de açúcar já concedidas
pelo IAA aos usineiros do Nordeste eqüivalem a
400 milhões de litros de álcool, ou seja, praticamen-

.te 1/6 de todo o álcool que a região deve produzir
até março de 1990.

Na última terça-feira, durante 4 horas e 30
minutos, especialistas de diversas áreas fizeram
uma avaliação do Proálcool, principalmente no que
diz respeito aos problemas de abastecimento. Se-
gundo um dos partidpantes, praticamente não ha-
veria desabastecimento se o governo suspendesse as
exportações de açúcar. "Se parássemos com as
vendas ao exterior e cuidássemos de formar um
estoque de passagem de açúcar aqui mesmo, isso
nos permitiria a moagem de cana só para a produ-

Renda mínima
exigida

3.509,30
127.000,00 4.503,47

5.299,72
7,474,65

20anos 3.425,41 9.786,88

Em juízo, o empresário poderá pró- .
var vários fatos relativos á irregulárM^
dades cometidas por Rocha Azevedo, na
interpretação de Tutu Quadros. Cópias
desses documentos e do esboço do livro de ¦
Nahas foram encaminhados a alguns pou-cos amigos e à própria deputada para
garantir a sua publicação no momento
oportuno. Durante seu período de rechi- -

Nilton Horita são, Nahas manteve vários contatos com ¦
Tutu Quadros.

SÃO 
PAULO — "Na cadeia, eles são Na última vez que conversaram, dia

capazes de me apagar." A afirmação 25, por telefone, Nahas chegou a dizer"
foi feita pelo especulador Naji Nahas que já estava perdendo as esperanças^— preso na última segunda-feira em São "Estou me sentindo fisicamente mal, tenho 1
Paulo pela Policia Federal —, em diálogo dores de dente e não posso prosseguir no
travado com a deputada Dirce Tutu Qua- tratamento que estava desenvolvendo",
dros (PSDB-SP) na quarta-feira passada, afirmou Nahas à deputada. "Você tem
O motivo desse temor foi revelado por ele contas a acertar, mas não é o culpado -
depois que Tutu Quadros insistiu que Na- sozinho. Por isso não saia do Brasil. Você
has se entregasse à polícia: é que ele está não é Michel Frank", argumentou Tutu }•«•escrevendo um livro contando sua vida e Quadros. "Sei disso, já estou pensando em
os escaninhos do mercado financeiro, ti| me entregar", admitiu Nahas, em segui-
tando nomes e apresentando provas docu- da. "Mas na cadeia, eles são capazes derm
mentais revelando vários casos que não se me apagar". • > K
caracterizam pela retidão. Promessa — "Quando você estiveF 9

A deputada, que teve acesso aos ras- na cadeia, vou exigir por sua segurai^"
cunhos do livro e dos documentos que ça", tranquilizou-o Tutu Quadros. Nessè[
virão á tona, concordou com o especu- mesmo dia, à noite, houve um jantar na
lador. Tanto assim que enviou telex ao residência de Brasília do comandantQ *
ministro da Justiça, Saulo Ramos, e ao Ornar Fontana, ex-presidente da Tranbra* *
superintendente da Policia Federal, dele- sil. Estavam presentes Tutu Quadros eM .
gado Romeu Tuma, solicitando total pro- também Romeu Tuma. Durante o jantar^ «
teção à integridade física de Nahas. No a conversa entre a deputada e Tuma giroit i
telex, Tutu Quadros afirma que "qualquer em torno do Caso Nahas, iniciando uma. »
coisa que venha a acontecer fisicamente tentativa de aproximação. Assessores de. í
com Nahas será de responsabilidade do Tutu acertaram um encontro dos advoga- •
senhor Eduardo da Rocha Azevedo e sua dos de Nahas com o delegado Romett *
gangue". De acordo com Tutu, pelos do- Tuma para iniciar as negociações de sur
cumentos apresentados pelo especulador, entrega à Policia Federal. O encontrff "
"coisas do arco da velha", e o conteúdo ocorrereu no sábado passado, em São "
das páginas do livro, Eduardo da Rocha Paulo, mas resultou em fracasso. A pro2 "
Azevedo, presidente da Bolsa de Valo- posta era que Nahas aguardaria Tuma, já 

"
res de São Paulo (Bovespa), tem tudo barbeado e trajado com terno e gravata' 3"para temer Nahas". na sua própria residência. "

empresário

fará livro

denunciador

Fique por dentro de tudo que
acontece na Clrfurfo o
do metrô, trens, barcas, ônibus,
aeroportos, etc... \
O helicóptero CIDADE FORD, I
no ar, com os toques sobre o trânsito
O mar e o vento pra galera
do esporte.
O que estiver acontecendo, "
você vai ficar sabendo, no ato,
com os flashes da equipe de
reportagem, em sintonia com as
melhores músicas da Cidade.

De 2a a 6a feira, a partir das 6hs da manhã na

QQQAQ
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Gessy Lever reJ'orQa r g J\^Gdit€rranee

linha Signal com I 
construird40

tres novos produtos 1 novas 
'villages'

"""SAO PAULO — A Gessy Lever, peso pesado da area de , j^|§||^ a|PARIS — 0 Club Mediterranee, o
Inipiene e limpcza, esta reforgando sua aniagao no segmento dc ' a , . . . • primeiro do mundo em villages turis*
i V$Pe bucal com o langamcnlo dc tres novos produtos da »?" * §. ,f ticas, nos proximos cinco anos cons^ija'dlcional marca Signal. A intengaoeconquistar mais3% do >,¦» truira 40 novas unidades, anunciou seu j
,jjigf?ado do qua! a Signal possui atualmente 11 %, encostando ¦ ".>/! presidente e diretor-geral, Gilbert Tri-Mvice-lider do setor, a Colgate. A medio prazo, contudo, \ ¦ 

/ gano. No exercicio fiscal encerrado a
Gessy pretende, com novos lanpamentos, que sua marca roube V J- ¦ *• "/ 31 de outubro, os lucros da empresa

d^u no ano passado US$ 1,4 bilhao. Antonio Batista: "Por 
que os banqueiros nao gostam de ser chamados de banqueiros?" "•*"T* •' ' ' .' : ' ' . •

QMGcompra em area AjlUIlcio do Banerj na TV causa 
polemica 

Santa Marina

riobre dois andares Banqueiros fleam t®vel PaPel de garoto-propaganda. Nesse Vergonha — "Por que os banqueiros QUSr Q>1TlT)li(lT |'"<* _ . . -u. elenco de figurantes estao Andrade Vieira, do nao gostam de ser chamados de banqueiros? Jr
SU(l $0(10 HO NlO lrntaaos com Bamerindus; Teophilo Azeredo Santos, do Nao e vergonha alguma", reage Antonio Ba- IICn J„ .,J J_„-J/,W W OLltl IIU AX.LU rralAria 

si/* /iiioWmo BMp (e presidente do Sindicato dos Bancos tista, socio e diretor de criagao da Caio Do- USO (tO Vl/CITO
Dnrri Hienhassi gf—lZ AnJad°r do Bradesco; Ange- mingues (agenda responsavel pelo anuncio), BELO HORIZONTE- Maior con-'

 
ni8o0assi  

Carina Caldas lo Calmon de Sa do Economico; Olavo Setu- que nega qualquer torn pejorative em relapao glomerado vidreiro da America do Sul, o
SAO PAULO—0 Banco BMGS/A pertencente ao gruDo —, bal, do Itau; e Aloisio Fana, do Real. Nao as pessoas retratadas, lembrando que sao grupo Santa Marina vai criar uma em-

empresarial da familia Flavio Pentagna GiiSes dtffi £ vantagem ser cliente de um banco sem sera surpresa se recorrerem a JustiQa ou ao apresentadas de maneira solene . Ele explica presa de franchise, a Vitrage, dentro
Honzonte invesdu USS7 mHhSes ?B)m™aquisiricTde banqueiro? Na opiniaq do Banerj, sim. Pelo Conar (orgao que regula a_ propaganda no que o objetivo do anuncio e reforgar a una- de uma estrategia de marketing parS'Hms andares no edificio Linneo de Paula Machado um dos menos esta e a mensagem do inusitado comer- Pais) para pedir a suspensao do comercial gem do Baneq, prejudicada no periodo de estimular o consumo de vidro na cons-
plSios comerdais mais valoriados^do^ Rio de^Janeiro com cial do Banco do Estado do Rio de Janeiro- 3ue' na propn? Pr°grama?a° da afnc'a-50 »ntervenSao pelo Banco Central. A idem truQao civil. A primeira loja sera inau-

frentes para as avenidas Rio Branco e Almirante Barroso na veiculado em todas as emissoras de televisao, ficana no ar ate o dia 6. Ate dentro do Banerj dar uma especie de protesao psicologica aos gurada no proximo mes em Sao Paulo,
area central da cidade A ooeracao da venda do 12° e'l3° desde 0 d'a 27: numa sobria galeria, comenta-se a grande probabilidade de anteci- clientes cativos do Baneq, ressaltando que na Av. Cidade Jardim, e a meta e tec
andares, com 2.344 m2 de are^util, pertence.ntes a empresa de P°"co iluminada e de paredw escuras, estao par essa data, depois da rea?ao negativa dos em todo o pais um minimo de cem
consultoria Arthur Andersen, foi conduzida pela Richard Ellis, enfileirados quadros retratando os donos de banqueiros. ... ri0 Dovo j-, Rj0 jflneim aHm?ni<itraHn rvin •'as num Praz0 £ois anos, revelou"
uma das principals firmas de consultoria de imoveis comerciais seis grandes bancos pnvados do pais. Ao som Nao imaginavamos que sena cnada uma ^ pctaHnai" ontem o diretor de Rela^oes Externas
iio-pais. de uma musica instrumental, num ntmo som- celeuma tao grande. A intengao do Banerj nao 8 o Hirptnr Ha rair. nr,mino pc n do grupo Santa Marina, Gilberto Leite
• j"'IEoi um excelerite negocio, porque procuravamos um pon- k"0' bomem vai observando os quadros, era agredir ninguem", afirma o vice-presiden- campanha foi amwada em coniunto^om Cesar. .....'W-numa area nobre", disse Leonardo Cesar de Carvalho, enquanto uma voz diz os nomes das respecti- te Jose Arnaldo Rossi, que vem recebendo diretoria do Baneri e seauer foi coeitada a Como parte inicial dessa politica de
diretor firianceiro do BMG, um grupo que, alem do banco va® instltu'Qoes fmanceiras. 0 que sena varios telefonemas de banqueiros irritados hipotese de aue noderia contrariar os bancos estimulo ao consumo de vidro na cons-
r£Mi6rcial, atua coniio banco multiplo, operando nas areas de setimo quadro, no entanto, e apenas uma com o anuncio. E por isso, ele aguardara cjtados. "Uma das ooucas duvidas sureidas !r.H5a(? 5lv .',.a anta. Manna mvestiu
investimentos, financeira, corretora, distribuidora e leasing. moldura vaaa. A camera para e a voz conclui: chegada do presidente Marao Fortes (em via- mas logo superada era de aue um banco sem -j 1''""'bao na instalagao de um">r"Leonardo Carvalho informou que a estrategia do BMG e P ®anen teiP tudo que os outros bancos gem aos EUA) para decidirem hoje ou ama- banaueiro noderia oassar a id6ia de uma insti- unidade de tempera, em Betim, a 30
ter um bom crescimento principalmente na area de banco tem. Menos o banqueiro. nha o destino da galena dos banqueiros. Para tuicao desoreanizada 'cm desta Capital, que entrou em ope-
comercial, com atua?ao voltada para o atacado, atendendo a Tnnta segundos nao poderiiam causar Teophilo Azeredo Santos, o anuncio e equi- Os retratos dos banqueiros foram pintados ra^ao comercial no comepo do mes pas-
.medias e grandes empresas, atraves de um programa de infor- mais polemica. Quem foi retratado nao gos- vocado, porque a maiona dos bancos no por Mej0 Menezes, com base em fotoerafias sado>com capacidade nominal para uma
,gia{iza?ao de suas cinco agencias, em Belo Horizonte, Rio de tou de aparecer rio anuncio do concorrente pais e controlada por banqueiros que nao sao retiradas de jornais e revistas, enquanto producao de ate 90 mil m2/ano. Essa
Janeiro, Sao Paulo, Curitiba e Salvador. Hoje, o setor financei- um banco estatal ainda mais no desconfor- acionistas, mas apenas executivos". musica e de autoria de Edson Frederico. fabrica, segundo Gilberto Leite, passara
.1:0 jepresenta 30% da receita do grupo, que atua tambem em i i tt. a atender os mercados de M.inas, Espirito
-outras areas, como frigorificos, mineragao e agroindustria. /lllflr3.Q0 V lCIXci 16326 001111X01113. Santo, Goias e Distrito Federal, que ari-

~ Demanda-Segundo oengenheiro Walter LuizCardo- u_ Fu ^   . .. tes era.n atendidos por Sao Paulo. <
so; gerente comercial da Richard Ellis Consultores Internacio- . CURITIBA O presidente do Bame- ser maldoso, mas acabou sendo burro. Fica 0 banqueiro desafiou o Banerj a di- fabrica de Betim recebera as chapas de
n'ais de Imoveis Comerciais, empresa com larga tradigao no Eduardo de Andrade Vieira, am- claro para os clientes do Baner) que eles nao zer que seus servi?os sao melhores que os dos vidro de Sao Paulo para fazer a tempera'
jriercado mundial e com escritorio em Sao Paul, a transa«ao Sf° ate,ndld0S P/ofi?slo»almente"- ?egundo bancos privados. "Eu posso ate dizer que Pa^sd^
foi. uma das mais expressivas na area de imoveis comer- conteud'o reaciu com ironia "Eles tem razao if 

ld®ia,?ue fica e a de que ° anun°° fo1 minha conta remunerada 6 melhor que a do Marina, que emprega em todas as suas
-ciais no Rio de Janeiro em 1989. Cardoso informou que havia Falta banqueiro no Baneij.'fc por isso que omefltSl 25° o nu^fenarte^o areas de atua«5° 5-600 pesloas e obteve-muitas empresas interessadas em fazer o negocio com a Arthur banco esta quebrado e os outros estao bem", mrnnrfltivUmn pcta'tai^' n g 

ar. Isto e antietico , cnticou. Os bancos ano passa(jo um faturamento bruto deAndersen;^ que, segundo ele, dertionstra que ha uma demah- disse. Em segUida, demonstrando irritafao, corporativism*) das estatais . Ue qualquer estatais, segundo Andrade Vieira, hoje nao USS 430 milhdes, o mercado para oHa"teprimida para ocupa?ao neste segmento. O gerente da completou: "Tenho consciencia de que estou lorma' Andrade Vieira admite que o anuncio podem ser colocados em patamar de igualda- vjdro na construcao civil e crescente.Richard Ellis, que presta consultoria a grandes clientes, contribuindo para o crescimento do Brasil. pode prejudicar a imagem dos banqueiros. "0 de com os privados. "Em geral, como as Gilberto Leite da como exemplo o con^nadonais e multinacionais, para a venda, compra e locasao de Orgulho-me muito de ser banqueiro e o Ba- publico que nao tem acesso as informa?oes outras estatais do pais, sao ineficientes e pre- sumo per capita nos Estados Unidosimoveis comerciais, entende que o Linneo Paula Machado e um neij faria muito bem se tivesse um". sobre os servigos de cada um destes bancos judiciais a populagao, que paga pelos desman- de 20 kg na Europa 13 kg enquanto nodos melhores predios do Rio de Janeiro voltados para a Andrade Vieira acha que o anuncio tentou pode leva-lo a serio". dos e nao dispoe de um bom servico". Brasil oscila de 1 a 90 kir A emmuhip13 ocupa?ao, desde empresas de services ate bancos.  preSa fabrica vidros para diversos fins.

Suggar/ara lavadora 
^ 

popular, fogao e vai Melhor Que Souza Cruz
ibri/T Capital cm 90 1 ^ A1 n v« Companhia Souza Cruz Industria €
—: —¦ T CJL • JlJUICXY Empresa "Holding" do Grupo Souza Cruz

i."U Nairo Almeri A
BELO HORIZONTE — Controladora de 83% do merca- uuro ou /\coes d& nacional de exaustores para cozmha, a Suggar Ltda, desta J"Capital, vai lan?ar dentro de tres meses uma maquina de lavar

rpupa popular, com gabinete em plastico e com custo equiva-
Idhte a 26% de uma de primeira linha. Mas o grande passo da E
e'tii^resa, fundada em 1973, sera, nos proximos doze meses, A nAPn p. -8absrtura de capital em bolsa de valores e o inicio de investi- AgOla VsOKTl <
mentos de USS 80 milhoes para montar uma fabrica de fogoes, r:nQmaniA
revelou ontem o presidente da Suggar, Jose Lucio Costa. ' IIIallLIalllCIllO

. 0 empresario diz que o estudo economico para a abertura Fm 11 IV/fpCPCde capital esta sendo executado pelo Unibanco. Com rela^ao iucaca
maquina de lavar — com capacidade para quatro quilos poropera?ao —, o empresario destaca que ela traz uma inovagao: veja dominco nas pagi>as de economia J)sistema italiano de turbilhonamento vertical, pelo qual a roupa Vv

-Wavada por pressao dagua. Nas lavadoras convencionais, o'processo de lavagem e feito atraves do deslocamento das pegas.' Pelos calculos de Costa, a pre?os de hoje, a maquina custaria Ak I WWE0& Jtk' NCZ$ 800,00, enquanto as de primeira linha fleam em NCzS 1^11"mil.'A lavadora da Sugar, que sera operada manualmente, B ^
Jexigiu da empresa investimentos de USS 3,1 milhdes. Hk j| ¦

Abertura — Com uma capacidade nominal instalada |%|ll l_l I Rnfiv Al B
,para fabrica?ao de tres mil exaustores/dia e 800 secadoras/dia, R
ta Suggar emprega 740 pessoas eocupa uma area de mais de 300 ACCICTEIkl/'l i\p 1
,mil m2 no bairro Olhos D'Agua, em Belo Horizonte. Costa diz M33I3I ENVilA lEvlilwA Ub H
I que a entrada no segmento de fogoes surge para a Suggar como MOTOBES DE POPA Ii melhor op^ao de espa^o dentro da chamada linha branca de ele- mv'WUfcJ ft/k rVrMt
t trodomesticos. "Sera um investimento de medio para longo ^5^3335
jprazo, mas vamos consolidar o projeto em 1990, juntamente"com o de abertura de capital em bolsa", frisou. Pelos calculos vni B,._r r-m lim„ < mnr.Wm1 iniciais do empresario, a fabrica, incluindo o capital de giro, »«;n«rinli-yn^ »-» • •• •'exigira investimentos de US$80 milhoes. especial,zadps para prestar a mgjhor assistenaa
; A 

^ 
lem hoje esp,lhada, ptl,..poj, ce,g de 4g

VMVU1UO uvujj.oiviivia ivviitvu, w ioov>, IIU uvuiiuyau UW UUC U-C
J cofitrola 65% do capital, de NCzS 25 milhoes, ajudara a em- Aprow.te ,amb6m nossa superpromocao em pecas,
iPr?sa na abertura do capital. A Suggar tem patrimonio estima- acessdrios e instala^ao.
.do-em USS 20 milhoes. reg|Aq dqs

4, lie 18/11 - Clube Ndutico Cabo Frio.
' —— L^"'.

ANGRA DOS REIS:
: JAZIGOS COMPLETOS
I ». QSSARIO 9/12 - late Clube de Angra dos Reis;

.. area alugada, em qualquer cemiterio do
> Rio, ha 3 anos ou mais, este e o momento

certo para garantir um lugar definitivo. nMIMESCSlfifll
A lei permite a transferencia de um para ou- I MM m¥ CdAI W

tro cemiterio e nos providenciamos tudo Bonsucesso: Av. Teixeira de Castro, 689 - Tels.:
para voce e sua familia 270-0697 / 270-0647 - Marina da Gl6ria: Loja

I Telefone agora mesmo para o Jardim da ( 289 
2pmi!frhnH^

, Saudade-Paciencia. 1.289 - Praia de Char.tas-Tel.: 714-8657
Sua saudade merece 1

; 
- 
*!MiCose H

1 i Especiais PACIENCIA^ Sabado voce tem Ideias. H
: Tei, 

210-2120 g Domingo voc6 tem Ensaios.-* 1 -"y  

80.563 36.283 |11.204.857 554.3.15 H.428.755 824 673 B-54.955 174.357 1;|
- 698.120 |j

122.566) j]'28.569 9 647 34.8S6 6.423
378.236 743.830 811.0/6 904 613 |'(731 12421 (5.974) (1.904) E
- 1298.136) - (367.937) |...
378.163 445.452 805.102 534.722 I 232.572 40.072 32.6'6 241.684 147.793 | j574.510 338.091 412.836 563.418 380.929 I

- Z  - (1.^02) 1.655 |
574.110 338 091 412.836 562.016 3S8.584 g.?

1-879,39 1.105,99 1.350 51 I i
8.746.29 7.GS0 86 7.436.58 I i

Méditerranée

construirá 40

novas 
'villages'

PARIS — O Club Méditerranée, o
primeiro do mundo em villages turis^
ticas, nos próximos cinco anos cons-
truirá 40 novas unidades, anunciou seu
presidente e diretor-gerál, Cíilbert Tri-
gano. No exercício fiscal encerrado a
31 de outubro, os lucros da empresa
foram superiores a 306 milhões de fran^
cos e o volume de negócios de 7,5 bU
lhões.

As novas unidades, anunciadas por,Trigano, visam a atender â demanda,
pois atualmente o Méditerranée vemrecusando reservas em alguns períodos
por falta de lugar para seus 1,7 milhões
de clientes, dos quais apenas um terçcj
(397.000) são de nacionalidade francesa;
os demais são europeus (330.000) e asiá-
ticos (124.400).

Na semana passada; durante inaugu-
ração da village de Opio, na França,
Trigano disse a cerca de mil dirigentes
sindicais e principais acionistas que a
estratégia do Club Méditerranée terá'
três prioridades: Europa, América é'
Ásia. "Para acelerar o desenvolvimen^
to", afirmou, "o mais grave problemanão é financeiro mas a falta de terre-
nos" para a construção das villages.

Chrlstlna Bocayuva

íVtfr-H&i? W»;:

Antônio Batista: "Por 
que os banqueiros não gostam de ser chamados de banqueiros?'

Preços e
Condições

Especiais
p/Traslados

MVESA
Bonsucesso: Av. Teixeira de Castro, 689 - Tels.:
270-0697 / 270-0647 - Marina da Glória: Loja
7 - "lei.: 285-1588 - Niterói: Av. Quintino Bocaiúva,
1.289 - Praia de Charitas -Tel.: 714-8657
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Gessy Lever reforça

linha Signal com

três novos produtosr"'"SÃO PAULO — A Gessy Lever, peso pesado da área de
liijjiene e limpeza, está reforçando sua atuação no segmento de
^ugíéhe tuçal com o lançamento de três novos produtos da

ijadlcional marca Signal. A intenção é conquistar mais 3% do
jjjèfçado do qual a Signal possui atualmente 11%, encostando
n^vice-lídeí do setor, a Colgate. A médio prazo, contudo, a
jtjgpsv pretende, com novos lançamentos, que sua marca roube
a segunda posição da Colgate, ficando abaixo apenas da
Kolynos (marca pertencente ao laboratório Anakol) que atual-
mente detém 45% do movimento de 45 mil toneladas anuais em
um faturamento de US$ 130 milhões. A Gessy briga no'mercado de higiene bucal também com a marca Close-Up,
tfona de cerca de 10% do setor.i;" Com os novos lançamentos (creme dental antitártaro, esco-
We fio dental antiplaca), o grupo inglês pretende identificar os
produtos Signal como uma linha de prevenção dental. Foram
destinados US$ 1 milhão à pesquisa, desenvolvimento de pro-
chutos e compra de maquinários. Na campanha de lançamento,
que irá ao ar em meados de novembro, foram gastos mais US$
800 inil." "Nosso creme dental antitártaro possui em sua formulação
o jüirofostato solúvel, ingrediente eficaz no combate ao tártaro,
ajém do flúor que dá maior resistência ao dente", explica
Cejso Tracco, gerente de marketing da divisão de toalete da
.Giessy Lever, chamada Elida Gibbs. Essa divisão é res-
pqnsável por 16% do faturamento global do grupo que arreca-
dou.no ano passado US$ 1,4 bilhão.

SÂO PAULO — O Banco BMG S/A, pertencente ao grupo
empresarial da família Flávio Pentagna Guimarães, de Belo
(Horizonte, investiu US$ 7 milhões e 150 mil na aquisição de
aóis andares np' edifício Linnéo de Paula Machado, um dos
jj^éflios comerciais mais valorizados do Rio de Janeiro, com
frentes para as avenidas Rio Branco e Almirante Barroso, na
área central da cidade. A operação da venda do 12° e 13°
andares, com 2.344 m2 de área útil, pertencentes à empresa de
consultoria Arthur Àndersen, foi conduzida pela Richard Ellis,
uma das principais firmas de consultoria de imóveis comerciais
do-país.

, --'-'Foi um excelente negócio, porque procurávamos um pon-
W-numa área nobre", disse Leonardo César de Carvalho,
diretor financeiro do BMG, um grupo que, além do bancor£Mièrcial, atua corrio banco múltiplo, operando nas áreas de
investimentos, financeira, corretora, distribuidora e leasing.""Leonardo Carvalho informou que a estratégia do BMG é
ter "um bom crescimento principalmente na area de banco
comercial, com atuação voltada para o atacado, atendendo a
.médias e grandes empresas, através de um programa de infor-
-Olfttização de suas cinco agências, em Belo Horizonte, Rio de
.Janeiro, São Paulo, Curitiba e Salvador. Hoje, o setor financei-
>10 representa 30% da receita do grupo, que atua também em
•outras áreas, como frigoríficos, mineração e agroindústria.

Demanda — Segundo o engenheiro Walter Luiz Cardo-
so, gerente comercial da Richard Ellis Consultores Internado-
nais de Imóveis Comerciais, empresa com larga tradição no
.mercado mundial e com escritório em São Paulo, a transação
foi; uma das mais expressivas na área de imóveis comer-

.ciais no Rio de Janeiro em 1989. Cardoso informou que havia-muitas empresas interessadas em fazer o negócio com a Arthur
Andérsen^o qüe, segundo ele, demonstra que há umá démah-

Tiá"lreprimidã para ocupação neste segmento. O gerente da
Richard Ellis, que presta consultoria a grandes clientes,
nacionais e multinacionais, para a venda, compra e locação de
imóveis comerciais, entende que o Linneo Paula Machado é um
dos melhoreis prédios do Rio de Janeiro voltados para a
múltipla ocupação, desde empresas de serviços até bancos,

rrfít •• ,

Suggarfará lavadora

popular, fogão e vai

abrir capital em 90

Melhor Que

O ver, Dólar,

Ouro ou Ações

Agora Com

Financiamento

Em 12 Meses

VEJA DOMINGO NAS PÁGINAS DE ECONOMIA

BMG compra em área

nobre dois andares

para sua sede no Rio
¦ li. i ¦¦

Darci Higobassi

Anúncio do Banerj na TY causa 
polêmica

Bãnaueiros ficam tável PaPel de garoto-propaganda. Nesse
elenco de figurantes estão Andrade Vieira, do

ímtãdOS com Bamerindus; Teóphilo Azeredo Santos, do

galeria de quadros
Carina Caldas

É vantagem ser cliente de um banco sem
banqueiro? Na opiniãq do Banerj, sim. Pelo
menos esta é a mensagem do inusitado comer-
ciai do Banco do Estado do Rio de Janeiro,
veiculado em todas as emissoras de televisão,
desde o último dia 27: numa sóbria galeria,
pouco iluminada e de paredes escuras, estão
enfileirados quadros retratando os donos de
seis grandes bancos privados do país. Ao som
de uma música instrumental, num ritmo som-
brio, um homem vai observando os quadros,
enquanto uma voz diz os nomes das respecti-
vas instituições financeiras. O que seria o
sétimo quadro, no entanto, é apenas uma
moldura vazia. A câmera pára e a voz conclui:"O Baneij tem tudo que os outros bancos
têm. Menos o banqueiro."

Trinta segundos não poderiam causar
mais polêmica. Quem foi retratado não gos-
tou de aparecer no anúncio do concorrente—
um banco estatal—ainda mais no desconfor-

BMG (e presidente do Sindicato dos Bancos
do Rio); Amador Aguiar, do Bradesco; Ange-
lo Calmori de Sá, do Econômico; Olavo Setú-
bal, do Itaú; e Aloisio Faria, do Real. Não
será surpresa se recorrerem à Justiça ou ao
Conar (órgão que regula a propaganda no
país) para pedir a suspensão do comercial
que, na própria programação da agência, só
ficaria no ar até o dia 6. Até dentro do Banerj
comenta-se a grande probabilidade de anteci-
par essa data, depois da reação negativa dos
banqueiros."Não imaginávamos que seria criada uma
celeuma tão grande. A intenção do Banerj não
era agredir ninguém", afirma o vice-presiden-
te José Arnaldo Rossi, que vem recebendo
vários telefonemas de banqueiros irritados
com o anúncio. E por isso, ele aguardará a
chegada do presidente Mareio Fortes (em via-
gem aos EUA) para decidirem hoje ou ama-
nhã o destino da galeria dos banqueiros. Para
Teóphilo Azeredo Santos, o anúncio é equi-
vocado, "porque a maioria dos bancos no
pais é controlada por banqueiros que não são
acionistas, mas apenas executivos".

_ Vergonha — "Por que os banqueiros
não gostam de ser chamados de banqueiros?
Não é vergonha alguma", reage Antonio Ba-
tista, sócio e diretor de criação da Caio Do-
mingues (agência responsável pio anúncio),
que nega qualquer tom pejorativo em relação
às pessoas retratadas, lembrando que "são
apresentadas de maneira solene". Ele explica
que o objetivo do anúncio é reforçar a ima-
gem do Banerj, prejudicada no período de
intervenção pelo Banco Central. "A idéia é
dar uma espécie de proteção psicológica aos
clientes cativos do Baneij, ressaltando que o
banco é tão bom como os maiores do pais. Só
que com uma diferença: não é privado e sim
do povo do Rio de Janeiro, administrado pelo
governo estadual".

O diretor da Caio Domingues conta que a
campanha foi aprovada em conjunto com a
diretoria do Baneij e sequer foi cogitada a
hipótese de que poderia contrariar os bancos
citados. "Uma das poucas dúvidas surgidas,
mas logo superada, era de que um banco sem
banqueiro poderia passar a idéia de uma insti-
tuição desorganizada."

Os retratos dos banqueiros foram pintados
por Melo Menezes, com base em fotografias
retiradas de jornais e revistas, enquanto a
música é de autoria de Edson Frederico.

CURITIBA — O presidente do Bame-
rindus, José Eduardo de Andrade Vieira, ain-
da não viu o anúncio do Baneij em que
aparece, mas, ao tomar conhecimento de seu
conteúdo, reagiu com ironia. "Eles têm razão.
Faltá banqueiro no Baneij. É por isso que o
banco está quebrado e os outros estão bem",
dissè. Em següidá, demonstrando irritação,
completou: "Tenho consciência de que estou
contribuindo para o crescimento do Brasil.
Orgulho-me muito de ser banqueiro e o Ba-
neij faria muito bem se tivesse um".

Andrade Vieira acha que o anúncio tentou

Andrade Yieira reage com ironia
ser maldoso, mas acabou sendo burro. "Fica
claro para os clientes do Baneij que eles não
são atendidos profissionalmente". Segundo
ele, a idéia que fica é a de que o anúncio foi
produzido "para convencer o público de que
o que é estatal é melhor, o que faz parte do
corporativismo das estatais". De qualquer
forma, Andrade Vieira admite que o anúncio
pode prejudicar a imagem dos banqueiros. "O
público que não tem acesso às informações
sobre os serviços de cada um destes bancos
pode levá-lo a sério".

O banqueiro desafiou o Banerj a di-
zer que seus serviços são melhores que os dos
bancos privados. "Eu posso até dizer qué
minha conta remunerada é melhor que a do
Bradesco, mas não posso atacar o Amador
Aguiar. Isto é antiético", criticou. Os bancos
estatais, segundo Andrade Vieira, hoje não
podem ser colocados em patamar de igualda-
de com os privados. "Em geral, como as
outras estatais do país, são ineficientes e pre-
judiciais à população, que paga pelos desman-
dos e não dispõe de um bom serviço".

Santa Marina

quer ampliar

BELO HORIZONTE — Maior coní
glomerado vidreiro da América do Sul, ó
grupo Santa Marina vai criar uma em-
presa de franchise, a Vitrage, dentrç
de uma estratégia de marketing parâ
estimular o consumo de vidro na cons-
trução civil. A primeira loja será inau-
gurada no próximo mês em São Paulo,
na Av. Cidade Jardim, e a meta é téÈ
em todo o país um mínimo de cem
lojas num prazo de dois anos, revelou'
ontem o diretor de Relações Externas
do grupo Santa Marina, Gilberto Leité"
César.

Como parte inicial dessa política de
estímulo ao consumo de vidro na cons-
trução civil, a Santa Marina investiu
US$ 1,7 milhão na instalação de uni
unidade de têmpera, em Betim, a 30
km desta Capital, que entrou em ope-
ração comercial no começo do mês pas-
sado, com capacidade nominal para umá
produção de até 90 mil m2/ano. Essa
fábrica, segundo Gilberto Leite, passara
a atender os mercados de Minas, Espírito
Santo, Goiás e Distrito Federal, que ah-
tes eram atendidos por São Paulo. A
fábrica de Betim receberá as chapas dè
vidro de São Paulo para fazer a têmpera.

Para os diretores do grupo Santa
Marina, que emprega em todas as suas
áreas de atuação 5.600 pessoas e obteve
ano passado um faturamento bruto dé
US$ 430 milhões, o mercado para o
vidro na construção civil é crescente]
Gilberto Leite dá como exemplo o con-
sumo per capita nos Estados Unidos,
de 20 kg, na Europa, 13 kg, enquanto no
Brasil oscila de 1,8 kg a 2,0 kg. A em-
presa fabrica vidros para diversos fins.

Nairo Almeri
BELO HORIZONTE — Controladora de 83% do merca-

dÔ 'naciónal de exaustores para cozinha, a Suggar Ltda, desta"Capital, vai lançar dentro de três meses uma máquina de lavar
rçrapa popular, com gabinete em plástico é com custo equiva-
Idhte a 26% de uma de primeira linha. Mas o grande passo da
etfijbresa, fundada em 1973, será, nos próximos doze meses, a
álfeftura de capital em bolsa de valores e o início de investi-
méntos de US$ 80 milhões para montar uma fábrica de fogões,
revelou ontem o presidente da Suggar, José Lúcio Costa.

. O empresário diz que o estudo econômico para a abertura
de capital está sendo executado pelo Unibanco. Com relação à
máquina de lavar — com capacidade para quatro quilos poroperação —, o empresário destaca que ela traz uma inovação: o
sistema italiano de turbilhonamento vertical, pelo qual a roupa•Wavada por pressão dágua. Nas lavadoras convencionais, o'processo de lavagem é feito através do deslocamento das peças.' Pelos cálculos de Costa, a preços de hoje, a máquina custaria

| NGüS 800,00, enquanto as de primeira linha ficam em NCzS 3"mil. A lavadora da Sugar, que será operada manualmente,
[exigiu da empresa investimentos de USS 3,1 milhões.
( Abertura — Com uma capacidade nominal instalada
,para fabricação de três mil exaustores/dia e 800 secadoras/dia,
, a Suggar emprega 740 pesso,as e ocupa uma área de mais de 300
, mil m2 no bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte. Costa diz
i que a entrada no segmento de fogões surge para a Suggar como
i melhor opção de espaço dentro da chamada linha branca de ele-
i trodomésticos. "Será um investimento de médio para longo
j prazo, mas vamos consolidar o projeto em 1990, juntamente'com o de abertura de capital em bolsa", frisou. Pelos cálculos»iniciais do empresário, a fábrica, incluindo o capital de giro,'exigirá investimentos de USS 80 milhões.
J JA empresa tem hoje espalhadas pelo país cerca de 440

t cofitrõla 65% do capital, de NCzS 25 milhões, ajudará a em-
presa na abertura do capital. A Suggar tem patrimônio estima-

, do'ém US$ 20 milhões.

Jazigos Completos

Com Ossário
Se você tem algum familiar sepultado em
área alugada, em qualquer cemitério do
Rio, há 3 anos ou mais, este é o momento
certo para garantir um lugar definitivo.
A lei permite a transferência de um para ou-
tro cemitério e nós providenciamos tudo
para você e sua família.
Telefone agora mesmo para o Jardim da
Saudade-Paciência.
Sua saudade merece
este jardim. J/iRDHTl

D4S4U04D€
PACIÊNCIA

Tel.: 210-2120

:::abrasca%%%companhia associada

Uma companhia aberta com mais de 18.000 acionistas.

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
IMPOSTOS E ENCARGOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS:Imposto s/Produtos IndustrializadosOutros Impostos e Encarçjos
TOTAL
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOSCUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL:Fumoe CigarrosPapel e CeluloseSucos e Produtos CorrelatosApoio, Serviços e Outros
TOTAL
DESPESAS OPERACIONAIS:Contribuição SocialOutras Despesas OperacionaisRECEITAS FINANCEIRASDESPESAS FINANCEIRAS
GANHO IPERDA) LIQUIDO NOS ITENS MONETÁRIOSNÀO REMUNERADOSAJUSTE A VALOR PRESENTE DE CRÉDITOSE OBRIGAÇÕESOUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDORESULTADO NÂO OPERACIONALRESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DASPARTICIPAÇÕES MINORITÁRIASPROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS
LUCRO LIQUIDO
LUCRO LIQUIDO POR MIL AÇÕES  NCí5PATRIMÔNIO LIQUIDO POR MIL AÇÕES  NCzS

CONSOLIDADO
CORREÇÃO LEGISLAÇÃOINTPfiRAi copictApia

1989 1989
NCz$ Mil NCzS Mil

8.801.986 3.973.722
3.993.951 1.663.7692.056.153 916.5726.050.104 2.580.341
2.751.882 1.393.3811.898.244 711.900853.638 681.481

153.148 151.958
5.470 5J63158.618 157.121

uso do vidro

JB

Sábado você tem Idéias."™

Domingo você tem Ensaios.

Souza Cruz ^
Companhia Souza Cruz Indústria e Comércio
Empresa "Holding" do Grupo Souza Cruz

A Companhia Souza Cruz Indústria a Comércio, controladora do.GrupoSouza Cruz, apresentou, nos nove meses findos em 30 de setembro de 1989, umlucro do NCz»574,5mllhões, contra NCzJ 338,1 mllhSesem 1988. Estes resultadosforam apurados de acordo com o método de correção integral, conforme critériosdivulgados no relatório de 30 de junho de 1989.
Este crescimento de 70% foi obtido, principalmente, em funçflo de dois fatores:o desempenho operacional da controlada Companhia da Cigarros Souza Cruz eda coligada Aracruz Celuloaa S.A. no primeiro semestre do ano e um acréscimonas receitas financeiras.
Por segmento, foram os seguintes os principais fatores que contribuíram paraesse desempenho:
FUMOE CIGARROS — A controlada Companhia da Cigarros Souza Cruzcontribuiu neste período com uma equivalência de NCzS 193,8 milhões, contraNCzô 116,8 milhões em 1988, resultado gerado basicamente nos primeiros seis me-ses do período. Ao final do primeiro semestre e ao longo do terceiro trimestre, en-tretanto, a indústria fumageira apresentou uma reduçSo na sua margem líquida, emfunçSo dos aumentos dos insumos e dos sucessivos acréscimos nas alíquotas doICMS e do Finsocial. Os aumentos no preço de venda nSo compensaram os incre-mentos nos custos, razSo peia qual a defasagem entre preços e custos alcançou 64%em 1 ? de julho, tendo sofrido uma pequena reduçflo, para 57%, em 30 de setembro.
O mercado total de cigarros apresentou nesses nove meses um crescimentode 2,3% em relação eo mesmo período de 1988. A participação da Companhia deCigarros Souza Cruz foi de 79,4%.
As exportações de fumo foram de 38.878 toneladas, contra 39.653 em 1988,tendo a receita alcançado, em função de melhores preços, US$ 120.7 milhões, contraUSS 111.5 milhões em 1988.
A controlada Tabasa — Tabacos S.A. registrou neste período um prejuízo deequivalência de NCzS 370 mil, contra um lucro de NCzS 11,6milhSesem 1988. A que-da deveu-se principalmente a atrasos nos embarques de fumo.

RAPEL E CELULOSE — A coligada Aracruz Celulosa S.A. gerou, entre de-zembro de 1988 e agosto de 1989, um resultado de equivalência de NCzé 153,1 mi-lhões, contra NCzS 98,2 milhões obtidos no mesmo período do ano anterior. Con-forme jâ divulgado no relatório relativo ao primeiro semestre do ano em curso, taldesempenho — que representou um crescimento de 56% — foi devido ao acrésci-mo de 13% nos preços médios de venda praticados no período.
A controlada Companhia Industrial da Papel Pirahy apresentou uma aqui-valôncla patrimonial de NCzS 16,1 milhões, contra NCzS 1,1 milhío em 1988. Esseaumento foi decorrente do resultado financeiro obtido notadamente no primeiro tri- <mestre em funçfio da postergação de investimentos previstos; em termos opera-cionais, nSo houve alterações significativas no volume de vendas.
SUCOS E PRODUTOS CORRELATOS — Neste segmento, a controladaIndústrias Alimentícias Maguary S. A. continua em processo de recuperação, ten-do apurado neste período um prejuízo de equivalência de NCz81,0 milhSo, inferioràquele de NCzô 74,3 milhões contabilizado em 1988. Esta recuperação é creditadaao acréscimo de 10% no volume de vendas, à obtenção de melhores preços no mer'cado interno — o que permitiu uma melhor margem de contribuição — e tambémao aporte de recursos à empresa, para capitalização.
A controlada Suvalan — Companhia de Produtos de Frutas gerou uma equi-valência de NCzS 12,1 milhões, contra NCzS 4,4 milhões em 1988, em função de maio-, res vendas no mercado interno.
APOIO, SERVIÇOS E OUTROS — Neste segmento, a Souza Cruz TradingS.A., exportadora do Grupo, apresentou um lucro de equivalência de NCzS 137,7milhões, contra NCzS 135,3 milhões em 1988, devido a melhores preços médios ob-tidos em função de embarque de fumos de melhor qualidade. Já a Souza CruzDistribuidora de Títulos a Valores Mobiliários S. A., gestora dos recursos finan-ceiros do Grupo, registrou um lucro de NCzS 7,7 milhões em 1989. As demais em-presas deste segmento obtiveram desempenho de acordo com o padrão esperado.

CONTROLADORA
CORREÇÃO INTEGRAL LEGISLAÇÃOlEm moeda de 301091891 SOCIETÁRIA
1989 19881*1 Í9Ü9

NCzS Mil NCzS Mil NCzS Mil

193.457169.30811.191161.800

128.35099.261(69.939)134.069

53.609160.5447.125152.729
535.756  291.741 374.007

607.614
(532)

607.082

NI VESA

NO LITORAL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE
MOTORES DE POPA.

A Nivesa vai estar com uma equipe de mecânicos
especializados para prestar a melhor assistência
técnica em motores de popa Johnson, Evinrude
e Merriirv tnmpm de 8:30 às 17 horas.
Aproveite também nossa superpromoção em peças,acessórios e instalação.

REGIÃO DOS LAGOS:
4, 11 e 18/11 - Clube Náutico Cabo Frio.

25/11
2/12
9/12

Resultado dos Nove Meses Findos
em 30 de Setembro de 1989

7.31763.137141.605(933)
(23.179)

-ANGRA DOS REIS:
Hotel Porto Galo;
Clube Aquidaban;
late Clube de Angra dos Reis;

7.31346.129 27.17794.053 420.0071.579 25.341
11.581

LIT RAI
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:MMG compra em area Anuncio do BaiteH na TV causa polemica 
Santa Marina :: 

s

noore aois anaares Banaueiros ficain tavel.papeldegaroto-propaganda. Nesse Vergonha — "Por que os banqueiros QUeT (WlVliar
:¦ r.± ¦ . • j elencode figurantes estao Andrade Vieira, do nao gostam de ser chamados de banqueiros? j. -

wMrri cu/i Wi> nn l?i/» lrritaaos com a Bamerindus; Teophilo Azeredo Santos, do Nao e vergonha alguma" reage Antonio Ba- iicn rln niflrnvWy ll/U ±VVU ¦ +¦• i BMG (e presidente do Sindicato dos Bancos tista, socio e diretor de criagao da Caio Do- LL^U Ul/ ULLLI 
— 1  galena ae quaaros do Rio); Amador Aguiar, do Bradesco; Ange- mingues (agencia responsavel pelo anuncio), BELO HORIZONTE— Maior con-

Darci Higobassi r .. r , . lo Calmon de SS, do Economico; Olavo Setu- que nega qualquer torn pejorativo em relagao glomerado vidreiro da America do Sul, o—~ ~— Liarina uataos bal, do Itau; e Aloisio Faria, do Real. Nao pessoas retratadas, lembrando que 'sao 
grUp0 ganta Marina vai criar uma em-SAOPAULO—OBancoBMGS/A,pertencenteaogrupo fe vantaafun u>r rlicnti» H<» nm hanrn spin sera surpresa se recorrereni a Justi?a ou ao apresentadas de manejra solene . Ele explica presa de franchise, a Vitrage, dentro

banqueiro? Na opiniao do Banerj, sim. Pelo Craar (orgao que regula a_ propaganda no que o olbjetivo ido™°« 
SfiSUHe de estrat6gia Remarketing para

y5n?9Pje. "ivestiu USS 7 milhoes e 150 mil na aquisigao de men0s esta e a mensaeem do inusitado comer- Pais) Para pedir a suspensao do comercial gem do Banen, prqudicada no penodo de estimular o consumo de vidro na cons-'.^,'?..anjares'n? edificio Linneo de Paula Machado, um dos . . < Battco do Estado do Rio de Janeiro que, na propria programa?ao da agencia, so liJtervengao pelo Banco Central. A ideia e tru?ao civil. A primeira loja sera inau-0i, ? , J™ie,ro, com veiculado em todas as emissoras de televisao' Hcaria no ar ate o dia 6. Ate dentro do Baneij dar uma especie de_protegao psjcologica aos gurada no proximo mes em Sao Paulo,
!« i a8 T^!aS 

®ran®° e.^mirante Barroso, na 0-. Ultimo dia 27: numa sobria galeria! comenta-se a grande probabilidade de anted- clientes cativos do Baneq, ressaltando gue o na Av. 
'Ciaade Jardim, e a meta e ter

pouco iluminada e de paredes escuras, estao par essa data, depois da rea?ao negativa dos Ja"con®1bo'?8nTo'^^ae sfm f™ todo 0 pais »m minimo de c.em
^uTni^Arth^rndiJn fofmnEwfS enfileirados quadros retratando os donos de -banqueiros. jaS num.Prazo de 4°',S a.nos'reveloutcowsmtoria Arthur Andersen, toi conduzida pela Richard Ellis, . d bancos nrivados do nais Ao som "Nao imaeinavamos aue seria criada uma do povo do Rio de Janeiro, admimstrado pelo ontem o diretor de Relagoes Extemas'Vimft'das principals firmas de consultona de imoveis comeiciais reis granaes oancos pnvaaos ao pais, ao som rsao imaginavamos que sena cnaaa uma governo estadua do sruno Santa Marina Oilberto Leite
.'dm/<'.V- de uma musica instrumental, num ntmo som- celeuma tao grande. A mten?ao do Baneq nao * 0 diretor da Caio Domingues conta que a do grupo banta Manna, OUberto Leite
•?.h?;?.'Foi um excelente negocio, porque procuravamos um pon- bno, um homem vai observando os quadros, era agredir ninguem , afirma o vice-presiden- campanha foi aprovada em conjunto com Como oarte inicial dessa nolitica detevMuma area nobre" disse Leonardo Cesar de Carvalho enquanto uma voz diz os nomes das respecti- te Jose Arnaldo Rossi, que vem recebendo diretoria do Baneri e seouer foi coeitada ;« i j • j p 0C
^tuuma.area noore ,.aisse lyeonarao cesar ae carvaino, ^.inctitnicfiec financeirac O one »S ' virim telefonemas de hanaueinK irritados oirerona uo nanei] e sequer ioi cognaaa a estimulo ao consumo de vidro na cons-
i&Eetorrfinanceiro do BMG, um grupo que, alem do banco va® instltui?oes iinanceiras. u que seria o vanos teietonemas ae panqueiros irmaaos hipoteSe de que podena contranar os bancos trucao civil a Santa Marina investincomercial atua como banco multinloonerando nas areas de setimo quadro, no entanto, e apenas uma com 0 anuncio. E por isso, ele aguardara a c;tados "Uma das noucas duvidas surmdas itcS i v 'iu- mvesllu.coo^ciai, amcomo oanco muuipip, operanao nas arras ae mnlrfiira vaTia A cameranara ea V07cnnclui- chesada do nresidente Marcio Fortes Cem via- C1 ,os' uma aas poucas auviaas surgiaas, US$ 1,7 milhao na instala?ao de um
juvestimentosj financeira. coiretora, distnbuidora e leasing. moiaura vazia. a camera para e a voz conciui. cnegaaa ao presiaente Marcio rortes (,em via mas logo Superada, era de que um banco sem unidade de temnera em Betim a.AO

r Leonardo-Carvalho informou aue a estrateoia do BMG 0 BanerJ tem tudo que os outros bancos gem aos EUA) para decidirem hoje ou ama- banaueiro noderia nassar a ideia de uma insti- . f 5, lc.mpera, em ueum, a ^u
u, £.^ona^ap i^rvaino lmonpou que a estrategia ao bmu tem Menos o banoueiro " nh5 o destino da ealeria dos banaueiros Para t>a"queiropoaenapassaraiaeiaaeumainsu- km desta Capital, que entrou em ope-ter um bom crescimento pnncipalmente na area de banco iem. Menos o odnqueiro_. nnaoaesuno aagaienauos Ddnijueiros. rard tui?ao desorganizada. ra™n mmiJal itn mmpm Hn mSt im
comercial, com atuacao voltada para o atacado, atendendo J""1? segundos nao podenam causar Teophilo Azeredo Santos, o anuncio e equi- Qs retratos dos banqueiros foram pintados ™f°. comercial no come?o do mes jras-
malias e grahdes empresas, atraves de um programa de infor- mais polemica. Quem foi retratado nao gos- vocado, "porque a maiona dos bancos no ^ Melo Menezes. com base em fotografias W>> c?m rapacidade nomina para utaa
rriatizacao de suas cinco agSnciks em Belo Horizonte Rio de tou de aparecer no anuncio do concorrente— pais e controlada por banqueiros que nao sao retiradas de jornais e revistas, enquanto a produpao de ate 90 mil m2/ano. Essa
Janeiro SaoTaiilb Curitiba e Salvador. Hoje o setor financei- «m banco estatal—ainda mais no desconfor- acionistas, mas apenas executivos". musica e de autoria de Edson Fredenco. fabrica, segundo Gilberto Late, passara

Tml-epresenta Spyo da receita do grupo, que atua tambem em A J J 17"* ? a atender os mercados^de Minas, Espirito
"6ufras areas, como I Tigorif.cos, minera?3o e agroindustria. Andrade V ldra COI11 lrOIUa Santo, Goias e Distrito Federal, que an-

^ "Tlotivti ti if a SedunHh d finsfinhfiiro Wsltcr Luiz Csrdo- _ . tcs crstn fltcndidos por Sso Pbuio. A
:^£ente comercial I! Richard EUis Consultores Internacio- . CURTnBA - 0 presidente do Bame^ ser maldoso, mas acabou sendo burro "Fica 0 banque.ro desafiou o Banerj a di- fibrica de Betim recebera as chapas de
Kde lm6veis Conierciais, emptesa com larga tradi?ao no ?ndu-Sl Jo^ Eduar^° ^ ^ndra^e Xieira>a,n" cLaro P8™.®8 c,ientres do Bane^ S?eceles T W-que ¦ T 08 dos vidro de Sao Paulo para fazer a tempera,
niercado mundial e com escritorio em Sao Paulo a transacao da 080 vm 0 anumao d° Banei^ en} V* s3o atendidos profissionalmente . Segundo bancos pnvados. 'Eu posso ate dizer que Para 0s diretores do grupo Santa'SaCSis apaf^ mas. ao tomarconhegnento.de seu ele, a ideia que fica e a de que o anuncio foi mi„ha conta remunerada'e melhor que a do Marina, que emprega em todas as suas

miiitas empresas interessadas em fazer onegocio com a Arthur banco esta quebrado e os outros estao bem", 
° que e estatal e meinor. o que iaz pane ao Agrnar. Isto e antietico , cnt cou. Os bancos ano passado um faturamento bruto de

Angfersen, ,© que. segundo ele, demonstra que ha uma deman- disse. finf seguida, demonstrando irrita^ao; corporativismo das estatais . De qualquer estatais, segundo Andrade Vieira hoje nao USS- 430 milhoes, o mercado para o
da reprimida para ocupagao: neste segmento. O'gerente da completou: "Tenho consciencia <Jc que estou ^orma> Andrade Vieira admite que o anuncio podem ser colocados em patamar de igualda- ^ vidro na constru$ao civil e crescente.
Richard Ellis, que presta consultoria a grandes clientes, contribuindo para o crescimento. do Brasil. pode prejudicar a imagem dos banqueiros. "0 de com os privados. "Em geral, como as Gilberto Leite da como exemplo o con-
nacionais.e multinacionais, para a venda, compra e loca^ao de Orgulho-me muito de ser banqueiro e' o Ba- publico que nao tem acesso as informagoes outras estatais do pais, sao ineficientes e pre- sumo per capita nos Estados Unidos,
imoveiscomerciais,entende que o Linneo Paula Machado e um neij faria muito bem se tivesse um". sobre os servi?os de cada um destes bancos judiciais a populaQao, que paga pelos desman- de 20 kg, na Europa, 13 kg, enquanto no
do$. >melhores .predios do Rio de Janeiro voltados para Andrade Vieira acha que o anuncio tentou pode leva-lo a serio". dos e nao dispde de um bom servi(o". Brasil oscila de 1,8 kg a 2,0 kg. A em-

jnultipia ocupagao, desde empresas de seryigos ate bancos. ¦ presa fabrica vidros para diversos fins.
:v,.. ca% ¦¦

-&araritiajd e o maior A 
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Que Souza Cruz I

^aCerVei aria Brahma FlAlcir Companhia Souza CruzlndCstria e Com§rcio ntSSWH
¦. 

J n C 
WVi 

JLfUiai. Empresa "Holding" do Grupo Souza Cruz Uma c.mpanh,a abena com mais de,8.000 acionistas. 3'P controls aa Brahma e agora da Braco S.A. — empresa . ' a
^•grupo Garantia — que detinha 8,89% das agoes or- ¦ ¦ 11 ••i'X 11 nk AAC j
dinafias'dacervejaria, antes de assuniir 0 comando. Com \y UI U UU riyUvij Doenltorln Hntt IUaua Macac Cinflne "aquisi(;ao e 0 acordo de acionistas firmado com os antigos ncalllUIIIU UU9 IIUVC IVI69C9 rilllJU9
controladores, a. Braco, desde 0 ultimo dia 27 de outubro, am Qfl Ho QofAmhvn Ha IQftQ

de'mai? de:38.750,000 acOes oidiniriw'ida e OTH dU WS OUiemUTU U6 1909
ftjljihia, que permanecera com 0 mesroo quadro administra- . .g A Companhla Soum Cnu Indtetrla a ComArcto, controladofa do Ompo PAPEL E CELULOSE — A coligada Arscruz Calulou S.A. gerou, ontre do-

JYtLe sem alteracoes no relacionamento com funcionarios, Aonra I^OITl < ?ouz^noanovo6819®'um ^bro;dei»e»^deiM,iiimwuitadodDWiwi«nciadeNCi«i53,imi-ODbwi1" ¦' c a 7 j j r j tj . r lucro deNCzS 574,5 milhOes, contra NCrt 338,1 milhOe# em 1988. Eatesresuttados IhOes, contra NCzl 98,2 milhOoa obtidos no mesmo porfodo do ano anterior. Con-
^jjg^rralaaores, revenaedores e iomeceaores. Lsta toi ^ foram apuradosde acordo com om^tododecorre^o Integral, conforme crH6rk>t forme jA divutgado no relat6rio relatlvo ao primelro semettre do ano em curso, tal
.ro^nsagem encaminhada pelo presidente da Brahma, Karl JT lnanCiamentO divuigado. no reiatArio de ao de junho de 19». «%°nM «Xp™rcad?s"%pe7i^ 80 acrtsci'
.Hubfirt Greea, a todos que tem vinculo direto OU indi- T__ E«tecrasclmemode70% foiobtldo,principalmentB,amfunpiodadoisfatofaa:

¦ ¦ I JL IVl 0SJ0S o desempenho operacional da controlada CompanhUi de Ci(}«rroaSouza Cruxe$^t&COjn.a empresa. da coligada Aracruz CeluloM S.A. no primeho semestre do ano e um acrteclmo A controlada Companhia Industrial de Papel Pirahy apresentou uma equi--. j /- 1 .... nas receitM financelras. valdncla patrimonial de NCzl 16,1 milhOes, contra NCzl 1,1 milhSo em 1988. Esse* v) aCOruO lirmado entre a Braco e OS denials acionistas aumentofoideconentedoresultadofinancolroobtidonotadamentenoprimeirotri-
integrantes do bloco de controle vincula um total de 45,45% Ik veja domingo nas paginas de economia A 0^^ro.foramo.^uln.a.osprincip.i..a.oresquecon,ribu,rampar, lermosopera' ;

sdc^goes. Esse percentual, acrescido das agoes em maos da ^ ^ .
i Fundagao Assistencial Brahma e do Instituto Brahma de  comribTu n^pS . . wcwj produtos cqrrelatqs - Nasia ,egmen.o, a con.roiada
" Seguridade Social. somam 57,51% do capital votante da
\ em presa.'Gregg, que hi 52anOS Cpmegou na cervejaria como I S# EC A tretanto, a Industria (umagaSa apmsemou uma redupSo na sua margwr llquida, em iquele da NCzS 74 3 mllhBaa conlabmzado em 1988 Esta reeuperapao 6 creditada
' ir#^nfli7 pvnlinhii 'i trnpa Hp m5nt Hn rr\ntrr\lf> Ac RraKmn • 1^1 ¦ funpiodotaumentosdosInsumosedossuceasivo.acrtedmo*naaalfquotasdo aoacrt»dmode10%novoluiTiedevendaa,Aobtenp5odemolhoresprB?osnomer-

PIIP- ' eXP"C0U a troea ae maos aocontrole da branma ¦ ^p.w m ICMS e do Fihsocial. O. aumento. no pfepo de venda nio compenurarn 09 mere- cadolntarno-o que permitiu uma melhor margemde contnbuif3o - etamMm"paj® 6 Garantia.como: "uma forma de incentivar 0 fortaleci- jn mt mentos r>os custos, razSo pela quel a defasagem ernre preipos e custos alcanpou 64% ao aporte de lecureos h empresa, para capitallzapSo.

Jm^tgdaempfes^eseupermanentecrescimento". MO LITORAL |
\ ^A'Brahma. Sem dlivida, e um grande negocio. E a setima de2,3%^iBta4o8oemC^TM(!^deC1OT^anr10iXal^aCoCi^nhtande res^endasnomera?o"intwno0r,,raNCz54,4milh3ese,T11388,em,un9aodoma,°"
^matorcervejaria do mundo, com faturamento de USS ASSISTENCIA TECNICA DE 

cigarras souza cru* toi de 79,4%.
^OO^niilhoes. Sua participagao no mercado cervejeiro do I n n I I ABexportapOesdefumo foram de 38.878 toneladas ontra 39.653 em 1988, APOIO, 8ERVIQOS E OUTROS — Neste segmento, a Souza Cruz Trading I'

(A A A*. TTCC IUI/iT^lDEC AE D^lDA tendo a receita alcan?ado, em funp3o de melhores precos, US$ 120.7 milhSes, cofitra 8. A., exportadora do Grupo, apresentou um lucro de equivalfincia de NCz8 137,7
^BraStl (4,4 Dllnoes de lltros por ano, movimentando Uo$ IVIvl\#KCv I^E ¦ US$ 111.5milhSesem 1988. milh5es,contraNCz8135,3miih3esem1988,devidoamelhorespre50sm6diosob-
\ »hao)chega a quase .50%, incluindo a subsidiariaSkol. a cornea TabaSa - Ta^o. s.a. ^is.rou neS,e pe.odo preiu.zo da :
^lNO mercaao de relngerantes a empresa vem se desta- r- equivaldnciadeNCz8370mil,contraumlucrodeNCzS11,5milh5esem1988.Aque- ceiros do Grupo, registrou um lucro de NCz8 7,7 milhSes em 1989. As demais em- ,
l CandQ pOr ser a responsavel pela fabrica(jaO e distriblliQaO da da deveu*8e PrinciPalmente a atrasos nos embarques de fumo. presasdeste segmento obtivaram desempenho de acordo com o padrSo esperado.
•Pepsi. Cola no pais desde 1984. Gregg fez questao de A Nivesa vaiestdr com umaequipe de mecdnicos' 
^distpbiiir um comunicado .aos 23.000 funcionarios e 800 especializados para prestar a melhor assistencia cowthqladora  consolidadq
^rpwhHpHnrp^ PYnlimndn n nptrfwifirfln pnm hsip mi nwp'j- t6cnico om motor©s do popo Johnson. Evinrud© correqAo integral legislaqAo correqAo legislaqAo.revenaeaores expncanap a negociagao com oase na neces „ i. o on n (Em moeda de aomm societAhia integral societAria
isidade de se assegurar a continuidade administrativa da e Mercury, sempre de 8.30 as 17 horas. 1S83 ^

?£Q®jpanhia, nptadamente no que diz respeito a manuten- Aprowrte tamb6m^nossa superpromogSo em pe^as, hsshss—¦— ttaj nmw —NfetMu
J1 gaqdas mesmas normas que regem as relagoes com funciona- acessonos e instala^ao. receita brutadevendaseservicos 8.801.986 3.973.722
('riqs„xevendedores,engarrafadoresefornecedores." dc«-iX<-> r»^c impostoseencargossobrevendaseservicos:¦* KCvjjIAU ULJo LAbUo: Imposto s/Produtos Industrializados 3.993.951 1.663.769A, 11 e 18/11 - Clube Ndutico Cabo Frio. I Outros Impostos e Encargos  — — — 2.056.163 916.572 K
t, gg-g:: " TOTAL 6.060.104 2.580.341

RECEITA LlOUIDA DE VENnAS F RFBUirns ... J 7B1.RH7 1 vn -811
i —¦ akipp A nn<! pcic cusro dos produtos vendidos 1.898.244 711.900
, .. AINIjKA UUS Ktli:- RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 853.638 681.481
I v I A I r\\iDT 25/11 - Hotel Porto Galo; resultado de equivalEncia patrimonial:J sa LH1 Uo 2/12-Clube Anilidnhnn- EumoeCigarras 193.457 128.350 B3.609

• n/io I » I? J * j n • Papel a Celulose 169.308 99.261 160.544 153.148 151.958I I' £ ( lor. A T)T/^\ V/ IZ - late Clube de Angra dos Reis; Sucose Produtos Correlatos 11.191 (69.939) 7.125 -
V^^JVl WOO/UVlU Apoio, Servi?o« a Outroa  161.800 134.069 152.729 5.470 M63' - . ¦. ¦. , c ... . TOTAL 535.756 291.741 374.007 158.618 157.121 Iv°ce tem a [gum familiar sepultado em feSSSSSSSSSB despesas operacionais:i ". area'alugada, em qualquer cemiterio do —f contribuMosocial 7.317 7.313 80.563 36.283 1 I

I "ti i„ Li 7 - Outras Despesas Operacionais 63.137 46.129 27.177 1.204.857 554.345> Kio, na 5 anos ou mais, este e o momento receitas financeiras 141.605 94.053 420.007 428.755 824.573
cefto Dara ear&ntir um lupar definiHvn despesas financeiras (933) 1.579 25.341 54.955 174.357

t !V A I P Bar"nclr um tugar aerininvo. /7/I/cSA ganho iperdai Uouido nos itens monetAriosA lei permite a transterenciade um para ou- ' mm ¦ ¦ ^ nAo remuneraoos (23.179) n.sai 698.120
tro cemirprin p nns nrnuirlpnriamns rnrln Bonsucesso: Av. Tejxeira de Castro, 689 - Tels.: AJUSTE A VALOR PRESENTE DE CREDITOSi c .cemiueno e nos proviaenciamos tuao , in7nnkA7 .ti eobrigacOes (22.566)

, - para voce e sua familia. i-nA^nii aaoionarLoia outros resultados operacionais  . 22.953 28.569 9.647 34.886 6.423
I ,. Telefone aonra mp^mn mra n larHim Ha /- Tel.: 285-1588-Niterdi: Av. Quintino Bocaiuva, RESULTADO operacional LlQUIDO 607.614 378.238 743.830 811.076 904.613 H

c j j r> a mesmo para o Jaruim ua 1.289 - Praia deCharitas-Tel.: 714-8657 resultado nAo operacional (5321 (73) (242) (5.974) n.904> Hoaudade-Paciencia. l__ resultado da correcAo monetaria  - (298.136) (367.9871 B
' - Sua saudarle merprp lucro antes do imposto derendae das B. ,.  r— ——1 PARTICIPACOES MINORITARIAS 607.082 378 163 445.452 805.102 534.722 Beste jardim. jytArvinn TTI provisAo para imposto de renda 32.572 40.072 32.616 241.684 147.793 |' P.„  • W IRl/H i «J O UJCRO ANTES DAS PARTICIPACOES MINORITARIAS 574.510 338.091 412.836 563.418 386.929 B' rregos e [N^a c/|| participacOes minoritarias  - - - 11.402) u»5 |i Condi^oes W" JrlUl/ZlU'C. \1f\nCL tom TrldlOlO LUCROUQUIDO  574.610 338.091 412.836 562.016 388.584
! Especiais PACIENCIA IjdiUdjuU VULu tvlll lUvldoi ljucro liouido por mil acOes nczs 1.879.39 1.105,99 1.350,51 n
II pfrra.iado» Tei, 210.212o Domingo voce tem Ensaios. 
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Gessy Lever reforça

linha Signal com

três novos produtos-' SÂÓ PAULO — A"Gessy Lever, peso pesado da área de
fiígíene e limpeza, está reforçando"sua atuação no segmento de

Tíjgiéne boçal com o lançamento de três novos produtos da
(fadiciónal màrca Signa).'A intenção é conquistar mais 3% do

Arcado dó qual a Signál possui atualmente 11%, encostando-Sa"vice-lídèr do setor, á Colgate. A médio prazo, contudo, a
•Gõssy pretende; com novos lançamentos, qué sua marca roube
a segunda posição da Colgate, ficando abaixo apenas da

Hblynôs (mafca pertencénté aò laboratório Anakol) que atual--fttóftte detéift 45%~do movimento de 45 mil toneladas anuais em
üm faturamento de USS 130 milhões. A Gessy. briga no
Tftercado de-'higiene bucál também com a marca Close-Up,
dona de cerca de 10% do setor.
V- Gom os novos lançamentos (creme dental antitártaro, esco-
va e fio dental antiplaca), o grupo inglês pretende identificar os
.produtos Signal coma-uma linha de prevenção dental. Foram
-dtetinádóS' USÍ1 milhão à'pesquisa, desenvolvimento de pro-'Áitòs e'compra de maquinários. Na campanha de lançamento,
•qfléiirá ao ar em meados de novembro, foram gastos mais USS
Wftiil. ' r' ¦
''""""Nosso creme dental antitártaro possui em sua formulação
o jDirofostato^solúvel, ingrediente eficaz no combate ao tártaro,
qlem do ^fiuor qüe dá maior resistência ao dente", explica
Céísib Trácco; gerente de marketing da divisão de toaíete da
Geês^ Lever, chamada Elida Gibbs. 

'Essa 
divisão é res-

jfâftisàvçl por _l6°/«;'df} faturamento global do grupo que arreca-
gftfino foo passado USS 1,4 bilhão.

liWG compra em área

nobre dois andares

pura sua sede no Rio

Méditerranée

construirá 40

novas 
'villages'

PARIS — O Club Méditerranée,vp
primeiro do mundo em villages tur\%-
ticas, nos próximos cinco anos cótísr
truirá 40 novas unidades, anunciou,seu
presidente e diretor-geral, Gjlbert Trir

.gano. No. exercício fiscal encerrado .a
31 de outubro, os lucros da empresa
foram superiores a 306 milhões de fran-
cos e o volume de negócios dé 7,5 bi-

°5?s 
npvas unidades, anunciadás por

Trigano, visam , a atender à demanda,
pois atualmente o Méditerranée vem
recusando reservas em alguns períodos
por falta de lugar para seus 1,7 milhões
de clientes, dos quais apenas um terço
(397.000) são de nacionalidade francesa,
os demais são europeus (330.000) e asiá-
ticos (124.400).

Na semana passada, durante inaugu-
ração da village de Opio, na França,
Trigano disse a cerca de mil dirigentes
sindicais e principais acionistas que- a
estratégia do Club Méditerranée terá
três prioridades: Europa, América e
Ásia. "Para acelerar o desenvolvimen-
to", afirmou, "o mais grave problema
não é financeiro mas a falta de terre-
nos" para a construção das villages|

Christlna Bocayuva

i

Santa Marina

quer ampliar

uso do vidro

Vergonha — "Por que ós banqueiros
nãó gostam de ser chamados de banqueiros?
Não é vergonha alguma", reage Antonio Ba-
tista, sócio e diretor de criação, da Caio Do-
mingues (agência responsável pelo anúncio),
que nega qualquer tom pejorativo em relação
às pessoas retratadas, lembrando que "são
apresentadas de maneira solene". Ele explica
que o objetivo do anúncio é reforçar a ima-
gem do Baneij, prejudicada no período de
intervenção pelo Banco Central. "A idéia é
dar uma especie de proteção psicológica aos
clientes cativos do Baneij, ressaltando que o
banco é tão bom como os maiores do pais. Só
que com uma diferença: não é privado e sim
do povo do Rio de Janeiro, administrado pelo
governo estadual".

O diretor da Caio Domingues conta que a
campanha foi aprovada em conjunto com a
diretoria do Baneij e sequer foi cogitada a
hipótese de que poderia contrariar os bancos
citados. "Uma dás poucas dúvidas surgidas,
mas logo superada, era de que um banco sem
banqueiro poderia passar a idéia de uma insti-
tuição desorganizada."

Os retratos dos banqueiros foram pintados
por Melo Menezes, com base em fotografias
retiradas de jornais e revistas, enquanto a
música é de autoria de Edson Fredenco.

BELO HORIZONTE— Maior con-
glomerado vidreiro da América do Sul, o
grupo Santa Marina vai criar uma em-
presa de franchise, a Vitrage, dentro
de uma estratégia de marketing para
estimular o consumo de vidro na cons-
trução civil. A primeira loja será inau-
gurada no próximo mês em São Paulo,
na Av. Cidade Jardim, e a meta é ter
em todo o pais um mínimo de cem
lojas num prazo de dois anos, revelou
ontem o diretor de Relações Externas
do grupo Santa Marina, Gilberto Leite
César.

Como parte inicial dessa política„de
estimulo ao consumo de vidro na cons-
trução civil, a Santa Marina investiu
US$ 1,7 milhão na instalação de .um
unidade de têmpera, em Betim, a 30
km desta Capital, que entrou em ope-
ração comercial no começo do mês pas-
sado, com capacidade nominal para uVna
produção , de até 90 mil m2/ano. Essa
fábrica, segundo Gilberto Leite, passará
a atender os mercados de Minas, Espírito
Santo, Goiás e Distrito Federal, que an-
tes eram atendidos por São Paulo. A
fábrica de Betim receberá as chapas de
vidro de São Paulo para fazer a têmpera.

Para os diretores do grupo Santa
Marina, que emprega em todas as suas
áreas de atuação 5.600 pessoas e obteve
ano passado um faturamento bruto de
USS 430 milhões, o mercado para o
vidro na construção civil é crescente.
Gilberto Leite dá como exemplo o con-
sumo per capita nos Estados Unidos,
de 20 kg, na Europa, 13 kg, enquanto no
Brasil oscila de 1,8 kg a 2,0 kg. A em-
presa fabrica vidros para diversos fins.

Darci Higobássi
Carina Caldas

SÃO PAULO—O Banco BMG S/A, pertencente ao grupo
empresarial da família Flávio Pentagna Guimarães, de Belo-^OTiízrohtei' investiu US$ 7 milhões e 150 mil na aquisição de
dôTrandares^nò édífició Litineo de Paúla Machado, um dos'^édiòs t^nièrciais mais valorizados do Rio de Janeiro, com
firefteS ifttrâ-88 SVenidas^Rio Branco e Almirante Barroso, na

'Ôrea central dá ddadei A operação da venda do 12° e 13°
-andares, com-2.344 m2 de área útil, pertencentes à empresa de
fcotttultoría Arthur Andersen, foi conduzida pela Richard Ellis,'«mandas principais firmas de consultoria de imóveis comerciais

sri«?'Foi um excelente negócio, porque procurávamos um põn-
tc&Buma área nobre",: disse Leonardo César de Carvalho,
idfcetprrfinanceiro do BMG, um grupo que, além do banco
.comercial* atua como banco múltiplo, operando nas áreas de
investimentos* financeira, corretora* distribuidora éleasing.
c, iJLeonardo'Caçvalho informou que a estratégia do BMG é
ter um bom crescimento principalmente na area de banco

.comercial, com atuação voltada para o atacado, atendendo a
méjdias e grandes empresas, através de um programa de infor-
matjzaçâo de suas cinco agênçiàs, em Belo Horizonte, Rio^de
j|nêirõ, São Taiüò,.Curitiba e Salvador. Hoje, o setor financei-
T^reprèsèntá 30% dá receita dò grupo, que atua também em
$iífrás árps, como frigoríficos, mineração e agroindústria.
.^.Deiqanda — Segundo o engenheiro Walter Luiz Cárdo-

gerente t^mercíáí da Richard EUis Consultores Internado-
^j^jde Imóyeis Comerciais, empresa com larga tradição no
.Alçado mundial e^^com escritório em São Paulo, á transação
folruma das niais expressivas na área de imóveis comer-
dais nOíRio de Janeiro em 1989. Cardoso informou que havia
jn.uitas empresas interessadas em fazer o negócio com â Arthur
-Anjjersen, o que, segundo ele, demonstra que há uma deman-
da reprimida para ocupação; neste segmento. O gerente da
Richard Ellis, que presta consultoria a grandes clientes,
nadonais.e multinacionais, para a venda, compra e locação de
imóveis comerciais, entende que o Linneo Paula Machado é um
do^-melhores .prédios do Rio de Janeiro voltados para a
múltipla ocupação, desde empresas de serviços até bancos.

ironia
O banqueiro desafiou o Banerj a di-

zer que seus serviços são melhores que os dos
bancos privados. "Eu posso até dizer que
minha conta remunerada e melhor que a do
Bradesco, mas não posso atacar o Amador
Aguiar. Isto é antiético", criticou. Os bancos
estatais, segundo Andrade Vieira, hoje não
podem ser colocados em patamar de igualda-
de com os privados. "Em geral, como as
outras estatais do país, são inefidentes e pre-
judiciais à população, que paga pelos desman-
dos e não dispõe de um bom serviço".

-&arantia 
já é o maior
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.ffçiohista controlador

^ cervejaria Brahma
: ™'0 controle-da Brahma é agora da Braço S.A. — empresa
^grtipo,;Garáritiá — que detinha 8,89% das ações or-
dináíías "da- cervejaria, antes de assumir o comando. Com a'aquisição é o acordo de adonistas firmado com os antigos
coiitroladores, a. Braço, desde o último dia 27 de outubro,
(óidiiçu-se titular dé mais de;38.750.000 ações ordinárias da

vBíàhma, qué^ permanecerá com o mésmo quadro administra-
jg^e. sem alterações no relacionamento com funcionários,
^jjg^rrafadores, revendedores e fornecedores. Esta foi a
.jpçnsagem encaminhada pelo presidente da Brahma, Karl
.Eufc^rt Gregg,,.a . todos que têm vínculo direto ou indi-
•,ietft:Com a emprçsa.

acordo firmado entre a Braço e os demais acionistas
integrantes do bloco de controle vincula um total de 45,45%

adc-açòes. Esse. percentual, acrescido das ações em mãos da
i Fundação Assistencial Brahma e do Instituto Brahma de
jSe^ndãáe Social, somam 57,51% do capital votante da
\emprèsá.*Grègg, que há 52 anos começou na cervejaria como' aprendiz, expTicóU a troca de mãos do controle da Brahma
>pa||'ó. Oarántiá.como: "umá forma de incentivar o fortaleci-
Jmefito da ehipresa e seu permanente crescimento".
\ «çAí Brahma, sem dúvida, é um grande negócio. É a sétima
^máíorcervejáriá do mundo, com faturamento de USS
«700j5rnilhões. Sua participação no mercado cervejeiro do
,'BraSiF (4,4 bilhões de litros por ano, movimentando USS
#1,7.JmMq) chega a quase.50%, incluindo a subsidiária Skol.
.'Nó mercado de refrigerantes a empresa vem se desta-
tcanjçío por ser a responsável pela fabricação e distribuição da
«Pcpsi Cola no país. desde 1984. Gregg fez questão de
ídisticibuir um comunicado , aos 23.000 funcionários e 800
J, revendedores explicando a negociação com base na neces-
jsicíade de se assegurar "a continuidade administrativa da
^ojjijianhia, notadamente no que diz respeito à manuten-
jçãg aas mesmas normas que regem as relações com funcioná-
í riqs, revendedores, engarrafadores e fornecedores."

issabrasca9w9compsnhla associada
Melhor Que

O ver, Dólar,

)uro ou Açõe

Souza Cruz
Companhia Souza Cruz Indústria e Comércio
Empresa "Holding" do Grupo Souza Cruz Uma companhia aberta com mais de 18.000 acionistas.

Resultado dos Nove Meses Findos

em 30 de Setembro de 1989
A Companhia Souza Cruz Indústria a Comércio, controladora do OrupoSouza Cruz, apresentou, nos nove meses findos em 30 de setembro da 1969, umlucro de NCzS 574,5 milhões, contra NCzt 338,1 milhões em 1988. Estes resultadosforam apurados de acordo com o método de correção integral, conforme critériosdivulgados no relatório de 30 de junho de 1989.
Este crescimento de 70% foi obtido, principalmente, em funçSo de dois fatores:o desempenho operacional da controlada Companhia da Cigarroa Souza Cruz eda coligada Aracruz Caluloaa S.A. no primeiro semestre do ano e um acréscimonas receitas financeiras.

PAPEL E CELULOSE — A coligada Ameruz Calulou S.A. gerou, entre de-zembro de 1988 e agosto de 1989, um resultado de equivalência de NCzè 153,1 mi-ihões, contra NCzl 98,2 milhões obtidos no mesmo perfodo do ano anterior. Con-forme já divulgado no relatório relativo ao primeiro semestre do ano em curso, taldesempenho — que representou um crescimento de 56% — foi devido ao acrósci-mo de 13% nos preços médios de venda praticados no perfodo.

Agora Com

Financiamento

Em 12 Meses A controlada Companhia Industriai da Papei Pirahy apresentou uma eqüi-valência patrimonial de NCzl 16,1 milhões, contra NCzft 1,1 miihSo em 1988. Esseaumento foi decorrente do resultado financeiro obtido notadamente no primeiro tri-mestre em função da postergação de investimentos previstos; em termos opera-cionais, não houve alterações significativas no volume de vendas.VEJA DOMINGO NAS PÁGINAS DE ECONOMIA Por segmento, foram os seguintes os principais fatores que contribuíram paraesse desempenho:
FUMO E CIGARROS — A controlada Companhia da Cigarros Souza Cruzcontribuiu neste período com uma equivalência de NCz3 193,8 milhões, contraNCz9 116,8 milhões em 1988, resultado gerado basicamente nos primeiros seis me-ses do período. Ao final do primeiro semestre e ao longo do terceiro trimestre, en-tretanto, a indústria fumageira apresentou uma redução na sua margem líquida, emfunção dos aumentos dos insumos e dos sucessivos acréscimos nas alíquotas doiCMS e do Fíhsocial. Os aumentos no preço de venda não compensarem os incre-mentos nos custos, razão pela qual a defasagem entre preços e custos alcançou 64%em 1 ? de julho, tendo sofrido uma pequena redução, para 57%, em 30 de setembro.
O mercado total de cigarros apresentou nesses nove meses um crescimentode 2,3% em relação ao mesmo período de 1988. A participação da Companhia deCigarros Souza Cruz foi de 79,4%.
As exportações de fumo foram de 38.878 toneladas, contra 39.653 em 1988,tendo a receita alcançado, em função de melhores preços, US$ 120.7 milhões, contraUS$ 111.5 milhões em 1988.
A controlada Tabasa — Tabacos S.A. registrou neste período um prejuízo deequivalência de N Cz9 370 mil, contra um lucro de NCzô 11,5 milhões em 1988. A que-da deveu-se principalmente a atrasos nos embarques de fumo.

8UCOS E PRODUTOS CORRELATOS — Neste segmento, a controladaIndústrias Alimentícias Maguary 8. A. continua em processo de recuperação, ten-do apurado neste período um prejuízo de equivalência de NCzõ 1,0 milhão, inferioràquele de NCzS 74,3 milhões contabilizado em 1988. Esta recuperação é creditadaao acréscimo de 10% no volume de vendas, à obtenção de melhores preços no mer»cado interno — o que permitiu uma melhor margem de contribuição — e tambémao aporte de recursos à empresa, para capitalização.mxiSA

A controlada 8uvalan — Companhia de Produtos de Frutas gerou uma equi-valência de NCzft 12,1 milhões, contra NCz84,4 milhões em 1988, em função de maio-res vendas no mercado interno.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE

MOTORES DE POPA.
APOIO, SERVIÇOS E OUTROS — Neste segmento, a Souza Cruz Trading8.A., exportadora do Grupo^ apresentou um lucro de equivalência de NCz8 137,7milhões, contra NCz8135,3 milhões em 1988, devido a melhores preços médios ob-tidos em função de embarque de fumos de melhor qualidade. Já a Souza CruzDistribuidora da Títulos e Valores Mobiliários S.A-. gestora dos recursos finan-ceiros do Grupo, registrou um lucro de NCzô 7,7 milhões em 1989. As demais em-

presas deste segmento obtiveram desempenho de acordo com o padrão esperado.
A Nivesa vai estar com uma equipe de mecânicos
especializados para prestar a melhor assistência
técnica em motores de popa Johnson, Evinrude
e Mercury, sempre de 8:30 às 17 horas.
Aproveite também nossa superpromoção em peças,acessórios e instalação.

REGIÃO DOS LAGOS:
4, 11 e 18/11 - Clube Náutico Cabo Frio.

CONTROLADORA CONSOLIDADO
legislação correçãosocietária integralcorreção integral(Em moeda de 30/09/89) legislaçãosocietária

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
IMPOSTOS e encargos sobre VENDAS E SERVIÇOS:Imposto s/Produtos IndustrializadosOutros Impostos e Encargos
TOTAL
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOSCUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL:Fumoe CigarrosPapei e CeluloseSucos e Produtos CorrelatosApoio, Serviços e Outros
TOTAL
DESPESAS OPERACIONAIS:Contribuição SocialOutras Despesas Operacionais.....RECEITAS FINANCEIRASDESPESAS FINANCEIRASGANHO (PERDA) LIQUIDO NOS ITENS MONETÁRIOSNÃO REMUNERADOSAJUSTE A VALOR PRESENTE DE CRÉDITOSE OBRIGAÇÕESOUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDORESULTADO NAO OPERACIONALRESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DASPARTICIPAÇÕES MINORITÁRIASPROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS
UJCRO LIQUIDO...
LUCRO LIQUIDO POR MIL AÇ0ES NCzSPATRIMÔNIO LIQUIDO POR MIL AÇÕES  NCzS

ANGRA DOS REIS:
25/11 - Hotel Porto Galo;

2/12 - Clube Aquidaban;
9/12 - late Clube de Angra dos Reis,

Bonsucesso: Av. Tejxeira de Castro, 689 - Tels.:
270-0697 / 270-0647 - Marina da Glória: Loja
7 - Te!.: 285-1588 - Niterói: Av. Quintino Bocaiúva,
1.289 - Praia de Charitas - Tel.: 714-8657

Sábado você tem Idéias. 
™

Domingo você tem Ensaios (•) Ajustado

IliJIllIi
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Banco o\ Boavista

Fundo Boavista Curto Prazo

NOMINATIVO

Você ganha até a hora do resgate. Fale com nosso gerente.
I

Como cuidar do dinheiro
_\1

I Seu Bolso

ITodas as segundas-feiras /

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Resumo das Operações
Qtd*(mll) Vol.(mll)

32.046

29
Lote....: 1.249.516
Mercado a termo
Mercado de Opçôes-Opções de compra 950
Exercícios de opçSes ••••
Futuro c/llberaçao
Futuro c/retençâo
Total Gorai 1.250.466 32.075
IBV Fechamento 1.127 (-1,3%)

Das 87 ações do IBV, 48 subiram, 28 caíram, quatro permaneceram
estáveis e sete não foram negociadas.

Ações do IBV Ações fora do IBV

J.B.Duarte ppClbran ppMontreal ppB.Econômlco pp
(Brahma pp
'Agroceret ppConat.Beter pb.Mannesmann pp
^Mendea Júnior pbBarreto Araújo pb

Mercado à* vista

On hck ON MI.
<%) <NC* <*) (MM
ml «*

«t*M) ««*M)HatorMaltM
17,23 J.B.Duarte op 37.00 5,21
13,06 26,97 Brlnquedos Mlmo pp 31,28 132,00
12,26 4,12 Maxlon pa 20.71 1.860,00
11,23 226,00 Mlchellato pp 20.48 20,00

8,34 245,00 llap pp 16,33 44,00
M alone baixaa

8,26 175,00 Vldrarla SU Marina op *12,9016.200,00
5,67 12,70 PerdigSo Allmentos pp 12,61 20,10
5,62 10,95 Beta pa 9,72 13,00
4,20 190,00 LanMlcIo Sehbe pp 7,14 26,00
4,10 24,50 Paul lata Forga e Luz op 6,76 57,50

HMm CM, Mb MM. Mil. Peek. Quo. U.
% Am

AboXMM 11200 1.300,00 1.337,69 1.400,00 1.380,00 1,75 1.043^1
AcesitaPP 100 1.080,00 1.660,00 1.600,00 1.690,00 7,07 2.806#
AcoAltonaPP 1.072.000 18^0 18,98 19,00 18,00 2,32 1.401^3
Acos Vlllarea PP 339X100 27,00 27& 29,00 27,00 1,34 1.64434
AdubosCraPP 182.000 18,00 18,57 20,00 20,00 3,17 456*7
Aduboe Trevo PP 177^00 20,00 20,00 20.00 20,00 2,56 946,87
AgroceresPP 13.000 175,00 178,46 190,00 175,00 -8,26 706*1
AlbarusOP 1.000 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 - 784,01
Amadeo Rossi PP 1.740.000 4,80 5,00 520 5,10 EST. 44328
AquatecPP 101.900 83,00 84,35 85*0 83.00 -2,68 696,99
Aracria PBE- 1.000 23.000,00 23*00,00 25.000,00 23.000,00 135 1.3213
ArtexPP 21*00 156,00 158,00 166,00 156,00
AvIpalOP 589.000 97,00 100,41 103,50 100,00 -0,64 3.468,39
Azevedo Travatsoe PP 41700 130,00 139*7 145,00 130,00 -0,98 706,49
¦ Mil—iidaOM 83.400 342.00 349,64 360,00 342,00 2.37
B.America Sd PP 990.000 9,51 939 1110 9,95 -2,37 748,68
B.BraslI ON 54.900 1.180,00 1*45,83 1*70,00 1.180,00 3,04 406,40
B.Brasll PP 563.000 1360,00 1382*8 1.910,00 1.89030 2,52 382,41
B.Economlco PP 202.000 225,00 225,15 226,00 225,00 11*3 1*89,09
B PrograaaoPN 1.000300 4*0 4*0 4*0 4*0 -1,18 560,00
BanerjON 200.000 80,00 80*5 80,50 80,50 14,64 *724,03
BanerjPP 4.148.400 9631 109,91 132,00 132,00 14,45 2*49,49
Banese PP-fl 280.400 53,00 5437 56,00 56,00 0,40
BanespaON 199300 2730 27,68 28,00 27,61 6,46 810,30
BanespaPP 4.477.700 40*0 4132 44,50 4121 -0,15 847,69
Banespe PP-fl 311200 36,00 39,90 40,50 40,00 138
Barbara PP 134.000 1150 1178 19,00 19,00 4*2 69144
Barretto Arau)o PB 1339300 24,01 2435 26,00 24,50 -4,10 59137
Belgo Mineira OP 23300 1101,00 137233 1400,00 110130 4,06 1*91,46
Belgo Mineira PP 67300 2.11030 2*62,78 2300,00 2.110,00 1.19 1.392,01
BelpratoPP 1*80.000 1102 1125 1150 1150 235 1.45104
Beta PA 22300 1100 13,00 1330 1100 -9,72 50534
BicMfltasCaloiPB 22.700 9.00100 9*86,12 .9.450,00 9.300,00 128 5314,73

33,50 436 65732
430,00 - 1.105,06
452,00 - 940*9
540,00 - 1.392,69
540,00 - 1.11536
400,00 0,18 1.319,70
245,00 8,34 886,96

9,99 -2,18
132,00 31*8 2*09,94
101,00 1*9 683,04
495,00 -1,58 492,09

215.300 4.750,00 4.948,93 5.100,01 4300,00 2,02 11164

Bombfil PP 20.307.600 3330 33,94 34,50
BradstcoOSE- 173.400 430,00 43030 430,00
BradeecoPSE- 412.100 450,00 454,82 455,00
Bradaeco Inv. OSE- 200 540,00 540,00 540,00
Bradeaco Inv. PSE- 8*00 540,00 54030 540,00
Brahma OP 41.900 400,00 40100 400,00
Brahma PP 725.900 23100 244,17 260,00
BrasperolaPA 4.124300 9,60 9,86 1031
Brlnquedos Mlmo PP 80.000 96,00 108,00 132,00
CJMMraoao Anapa PP 5371400 98,01 102,60 109,00
C.MIneracao Part PP *000 48030 482*5 496,00
Caeml Mlneracao PP
Casa José Silva PP
CasaMassonPP
Cataguazes Leop. PAE-
Cbv-Ind.Mecantea PP
CemlgON
CemlgPP
CerjOP
Clbran PP
Clímax PB
CofapPP
Coldex Frlgof PP
ConpartPP
Cor»tBetar PB
Continental 2001 PP
Copas PP
CopenePAE-
Corrêa Ribeiro PP
CoalguaPP
Crasal PP
Cruzeiro Sul PP
CurtPP
CiarlnaPP
OF.V
DovaPP

8380.000
1000

929.900
1.850.400

500.000
132346.900

5.700
950.000
200.000

1259.100
300.000

1.064.000
556.100
622300

1300

175
11,50
2150
831
230
166

800,00
24,00
1030

127,00
210,00

47,50
11,60
71,00

20100

186
1130
29,43

8,39
2,82
3,78

800,00
25,03
1031

134,18
210,00
46,43
12,14
7238

20100

7,01
11,50
32,78
190
*89
335

800,00
26,97
10,75

140,00
210,00
49,00
1100
7100

20030

6,76 -1,56 1.14333
1130 - 934,96
2830 -034 82108
146 EST 25135
2,89 4,06 1.540,96
168 2,45 1.09102

800,00 - 53196
26,97 1105 482,18
1030 -1*2 78145

128,00 4,40 1*89*0
210,00 100 67192
49,00 031 115,42
12,70 -637 472,37
7230 -0,17 65193

20100 -4,76 1.41154

ElumaPP
EngesaPA
Engesa Prt PA-fl
Epeda Slmmona P.
Ericsson OP
Estrela OP
Estrela PP

84.100 140030 155199 6.000,00 5300,00 -1,41 98959
411000 150 189 9,00 8,70 -1.11 257,68

1100 32030 320,00 320,01 320,00 -3,03 *44233
5.000 41530 415,00 415,00 415,00 • 8.749,74
2.000 1*00,00 1*00,00 1*00,00 1*00,00 EST *739,10
1000 2100 26,00 26,00 26,00 0,46 2*2935

180
350,00

160
11,50

700,00
100,00
80,00
10,60

*960.000
100

1679.100
20*51100

1*100
300.000
51500
10.000

147
350,00

100
10,70

699,00
100,00
80,00
1180

FerbasaPP
Ferro Brasileiro PP
Ferro Ugas PP
FettlsulPP
FibamPP
FicapPP
Fnv-veicuk» PA
FrangoeulPP

3,80 0,85 1.170,49
350,00 -031 39737

839 161 64637
11*0 7.10 1.438*9

700,00 0,02 1.73230
100,00 4,17 32182

80,00 EST
10,60 1.121,69

1.64336
1.720,75

38,10 120 139111
9,01 133 1092,49

72,00 977,73
53100 -2,73 53332
54,00 1,40 1.121,42

140,00 EST 1.478,79
4,90 -6,19 28159

OuararapeaPP
GurgeiPP

HeringPP
Hering Brinquedos PP

Iguacu Cafe PB-0
ImbitubaPP
InbracPP
IneparPP
Ipiranga Pet PP
IpiacPP-E
flap PP
ItautecPS
JJiSantosPP

UmasaPP
Lojas Americanas OS

Mendes Júnior PA
Mande. Júnior PB
Metal Leve PP
MetisaPP*EE
Mlcheletto PP
Microlab PP
MlnuanoPP
Monteiro Aranha PPE-
Montreal OP

. Montreal PP
Muller PP

Nacional PS
NogamPB
Nova America PP
OrteaPP
OeaPP

Papei SimaoPP
Para De Mlnaa PP
ParalbunaPP
Paranapanema OP
paranapanema PP
Paulista Forca Luz OP
Perdigão PP
Perdigão AgroPP
Perdigão Alimentos PP
Pérsico PP
PetrobrasON
PetrobrasPP
PettsrMflPP *
Pottonatl Nov. PP-fl
PirelliOP
PlrelllPP
Pirei» Pneus OP
Pirei II Pneus PP
Prometa! PP
Prometal Nov. PP-fl
Pronor Petroq. PA-E-

400.000 , 73,50 73,58 73,80 73,50 -036 1.621,42,
200 59.000,00 50000,00 59000,00 58.000,00 7.27 1.74<J,67

36,00 10,77 2Í04.53
7,49 12,46 - -
3,53 -1,66 334*3

2130 -1*8 1.67839
61,50 -036 1312,04
4,12 169 36236

11*6 7.12 1*34,14
1100 4,96 1.47733
1196 -632 139171 <
52,00 EST 89037
6*00 5,18 56639
2190 -233 434,19

1360,00 20,71 1.96239
29.400 153,00 155,55 160,00 156,00 0£7 646,61

130.300 18100 191,01 196,00 190,00 -4*0 54033
1.000 1650,00 1660,00 3.650,00 336100 132 1*90,10

Lojas HeringOP , 3.000 36,00 36,00 36,00
Lojas Hering PP-fl 10.000 7.49 7,49 7,49
LumSPP 4.000.000 3,52 3,52 3,60
Luxma PP 4.184.900 23,00 23,17 2101
MapiaellaPA 1.564.000 61,50 63,82 64,00
Malo Gallo PP 1930.000. 4,10 4*2 4,50
Mangels PP 43.061.700 10,60 11*8 1230
MannesmannOP 21411400 16,00 1133 1630
Mannesmann PP *041.800 10,71 11,06 11,54
MarcopoioPP 33.000 52,00 5*00 6*00
Marvin PP 615.000 81,00 6*53 67,00
Master PA 100.000 2190 2190 28,90
Maxlon PA 266.800 1.800,00 132174 136030

100 40,00 40,00 40,00 40,00 - 1,789,71
20.100 20,00 20,00 20,00 2030 - 921,66
5.000 94,00 91,00 94,00 94,00 - 989,47

286.800 70,00 72,79 75,00 70,00 -0*9 2*7439
1.045.000 63,50 64,93 6100 8100 031 20935

13.500.000 4*0 4.23 4,30 4*5 2,17 86232*1*130.000 3,99 4,12 430 4,12 1*26 91739
4.886*00 24,00 24,32 25,00 24,00 EST 647,96

3300 950,00 950,00 96030 950,00 -630 88939
26.000 700,00 700,00 70100 700,00 EST 1364,03
31800 132,37 13*37 13*37 13*37 9,17 974,17
1.600 25100 255,00 25100 25530 *00 72637

33.38*300 104 637 115 837 136 289,06
41000 25,01 2530 2636 2101 190 36436

9.597.000 4*5 4,59 4,70 431 152 67.16
217.000 236,00 24233 245,01 23150 331 1.15637

82.001800 0,77 181 190 033 71631
41000 110,00 11100 110,00 11030 237 1.11176
24300 27100 275,00 27100 27100 - 27238

5.420300 369,00 374,45 394,00 38100 -0,73 1.027,66
201.000 5730 57,81 80,00 5730 - 56133
541800 35,00 35,82 37,50 3100 -3,73 132130
200.000 39,09 40,86 41,90 39,99 -0,12 1,781*1

36300 . 20,10 20,10 20,10 20,10-1*61 1.15336
6300.000 5,70 5,71 175 5,70 036 45*10

26300 8.500,00 8.79184 8300,00 1500,00 -631 63*66
161400 15.700,00 1123730 16.600,00 1180100 187 69*97

RefriparPP
RheemPP
Rlograndense PP
Rlosulense PP
RipasaPP

548.700 4,30 4,56 4,70 4,60 2.71 *680,62
600.800 3,66 331 4,00 3,70 133
40*400 260,00 260,00 260,00 280,00 738 81134

1.500 206,00 205,00 205,00 206,00 1,49 901,06
*400 331,00 331,00 331,00 331,00 4,13 1.41111
1300 180,01 100,01 180,01 180,01 -4*5 1.13736

3.30*900 30,00 31,40 3*00 3*00 4*2 54230
53.400 27,00 27,19 27*0 27,00 -331

1045.400 20,50 20,59 21*0 21,00 -134 180,02
150.000 150,00 150,00 150,00 150,00 -032 736,02

1.000 84,50 84,50 84,50 84,50 -0,59 1*29,99
12*000 330,00 330,33 350,00 33030 0,10 1.137,77
88.000 400,00 400,00 400,00 400,00 1,96 *463*1

1.200.000 11,20 11*0 11*0 11*0 -6*0 589,47

Samltrt OP' Schlosser PP
SergenPP
Sharp B3
Sharp PA
Sld Informatica PP
Sid Informatica PP-R
Solorrico PP
Sondo técnica PB
Souza Cruz OP
StaroupPP
SultepaPP
Supergasbras OP
Supergasbras PP
SuzanoPP
TocnoootoPP
Teka Tecelagem PP-E
TelebrasON
Telebras OP
Telebraa PN
Telebras PP
Telebras Prt PP
Telerj ON-E
Telerj PN-E
Têxtil Karsten PP
TrlcN* PP
Tio. ¦
Tromblnl PP
TupyOS

900 4.500,00 4.500,00 4300,00 4.500,00 0,02 136147
4.135.000 20,10 21,97 2*50 20,50 119 636,07

500 15.000,00 15.000,00 15.00030 15.000,00 -*19 136932
501000

*115.000
1.907300
*501.500

79.700
83.000

7,70
105

20,10
27,10

340,00
350,00

7,72
8,19

20,42
27,66

351,51
359,40

8,50
8*0

20,80
28,00

360,00
360,00

7,70 -330 307,57
120 *25 1.17137

20,50 1,96 10*10
2730 4,73 880,06

35100 -2,17 1.34163
350.00 106

UnibancoOS
UnlparAN
Unipar BN
UnlparON
Unipar PA
Unipar PB

Fundo de Ações
TMr NNTH. MIS,

fec.1i loa. km.
K4 fcab Mm

3.000 *500,00 2.811,67 2.650,00 *650,00 4,47 1.10*56
876.000 3,05 3*5 130 3,05 1*5 629,32

200 34.00100 34.000,00 34.000,00 34.000,00 -1,44 2*3144
175.000 145,00 145,19 150,00 145,00 804,11
35.000 28,00 28,00 28,00 28,00 EST 42534

174.900 8,00 837 10,00 10,00 7,13 1.495,64
14331.000 7,40 7,63 8,00 7,50 EST 1332,13

1.000 24.000,00 24.100,00 25.000,00 24.000,00 1*56,36

Lanifido Sehtoe PP
Lark Maquinas PP
LightOS

337
350,00

832
11.18

699,83
100,00
80,00
10,60

30.000 6300,00 1500,00 1500,00 6300,00
300 17,50 17,50 17,50 17,50

11.38*000 20,00 2038 23,00 2030 2,62 1248,77
340.000 1195 19,71 23,40 19,00 036 ' 824,89

23500 8300,00 8367,45 1650,00 8300,00 -3,63 132148
*000 560,00 56230 56100 66100 - 28333

1311200 36,00 37,45 39,00
2.580.000 9,01 9,45 1100

61.300 7230 72,00 7*00
700 535,00 53100 535,00

787*00 54,00 5123 80,00
25.000 140,00 140,00 140,00

209.000 4,70 4,70 430
200 11500,00 11500,00 15300,00 15300,00 - 258333
500 9.600,00 9600,00 9.600.00 9.600,00 0.22 2.930.19

4232 600 30.00 40.26 41,00 40.00 -1.40 3455,00
500.000 2.600.00 2.000.00 2.600,00 1600,® 6,94 1.270,91

1.000 56.00 56,00 56.00 56,00 - 1612.50
50.000 44,00 44,00 44,00 4430 - 904,42

1.366.100 100.00 100.X 100,00 100,00
2.000 3.000,00 3.020,45 3.200,00 3.000,00 - 1.571,00

200000 25,10 2530 26.50 26,10 -2,64 521,74
1.487.000 16,50 17,27 18,00 16.00 4.92 585,42

440.000 4*60 4336 44,00 44,00 5,09 579,74
4.700 10,00 10.00 10,00 10.00 1.52 IX,00
1.000 380,00 380,00 380.00 380,00 1633 718,06

500 300,X 300.X 300.X 300,00 - 26(7.82
29.000 160.00 170X39 17100 175,00 1130 1.790,42
29.800 1350,00 *11433 2300,00 2300.00 - 824.89

300000 165 177 7,00 635 -115 32234
250.000 70,00 74*0 80,00 7030 -1,64 1*88.64
56*00 2100 2100 26.00 26.00 -7,14 1.529,41
20.000 24030 240.00 24030 240,00 - 577.65

100 3.900.00 1900.00 1900.00 1900.00 874.77

Vale Rio Doce OP
Vale Rio Doce PP.
VarigPP
VeroimePP
Vidraria Sta.Marina OP
VotecPP

Empresas em Situação Especial

S91.0X 39.01 39,02 39,02 36,01 -0,59 264,15
126.000 300,00 305.40 330,X 300,00 1.935.48
122.5X 58.00 00,18 61,X X.X 0,75 179,52
52.100 66.00 65,00 65,01 65,01 -6.17 218,67
38.3X 110.00 112,43 118, 110.X 1,02 230,90

897.700 116,00 120.74 124.90 120,X 3,36 277,56
3.310.0X 112.00 114.45 115,X 115.X 2,13 178,83
, 631.900 40,X 40,20 41,X 41.X 0,58 828,31

500.000 35,00 37.97 38,00 38.00 6,49 711,45
4.750.000 340.X 340,X 340,M 340.X 1.438,X

6200 1.420.X 1.571,61 1.7X.X 1.6X.X 10.66 2.173,43
3X 16.03 16,X 16,03 16.03 - 4X.X

2.619.000 33,X 34,47 36,X 34.X 2,99 1.562.64
530.000 1.500.00 1.5X.X 1.500,00 1.5X.X 6,01 107,14

4.522.000 9,40 9,82 10,X 9,70 1,03 659, X
17.7X 900.00 900,X 9X.X 900,00 - 480,X
40.3X 15.X 15,X 15,X 15,X 1.474,93

220.100 20.00 20,80 20.X 20,X 1,538,46
109.600 28,00 28,X 28,X 28,X 1.183,93
754.0X 16,01 1Bj3 18,60 18,01 -3,39 1.159,67

22.374.900 22.00 23,26 24,50 22.50 5,30 1.189,16
1.865.1X 2,40 2,45 2,49 2,45 1.068,89

>lli-Uml«n« . — 64,69 762.16
SMS do SulWn ' - 68,171.09MT
masnrni ai63839 44.75 716.24
hmiun - 4i.4r1iiB
Biiwnwlii.W.113) 1.412480 60,4715154
SauMtifalt — 46.84 929,76

0.446062 W. 16 1.200.84
Bampitata - 49,46 770,70
Banotado AcOei (3) 4.143163 ij.3SI.lJl.il)
6555 - 61.63 882.63
ianmtHCto - 48,31 818,34
Bangwlroz — 48,02 886J 7
Binritul CAS , - 62.1t' 999,89
EOT - 66,93 983.21
BBWmOot - TOMB
8I>I — B. feihli (3) 2367000 47,861505
BOSimiI - 47,08 1:087,31
BCM Barclan Mm — 48,81 1.044.83
Ifs5w5 1 - i2.441.IM
Brt — 4i.69t.25i56
WCMM — 48.82 . 966.28
BMP - 48.70 881,60
BWQ«c6w(3l 0.326139 46.67 77331
BHLActoi — 46,87 1.017,39
BtaiimCS* . - 47,78 1.069,20
Boarista FBA (06) - 39,26 838.66"Bo«w Soiifil (3) 3.700316 60,03 832,31
Boono W»(l> 0304096 64,8} 1.219.19
BoanoCimlnO) 3,877112 60.331.068,01
BmlwcolWwO) 3.610500 62,78 1.102,72
8Mto.(3) 41.806000 48,80~WI
CCf-WM - 61,11 1.148.86
Ohm Fin Pv - 44.12 1.189,14
iB - 49,61 906.31
Ciftri)
CredibMCO fB (31 0,463347 66,6lT57W
CwNmlffl 0,065104 61.36 831.14
(MMRwIMp - 47,51 862.14
CrcNMaMu - 50.44 896,66
MhIWWi - 49.68 904.66
Cr»liwl(t»-187) - 60,6n5£S
Crociwo Unibmco — 41,62 963,11
aunlacae»(02) - 49,471.138.42
WsHTOkveibiW ; — 56,84 833,05
BUM ¦ - - 60.4T1H1
OiaWei - 43,81 672,84
Oigibann — 40,90 471,36
fwBSi - 62,17 886,06
llit>(1) 0,008876 47.76 1.034,91
blip. (2) 366,682100 34,931,088,48
Mnictan- - 32,27 717,90
Eutowii—EnoatMi ^ 54,19 1.060.71
FutacM — 56.69 884.98
Hal - 44.59 910.09- 41,60 814.68
Hoi 2,937359 67J281.163,24
RnMltto(l) 13,691614 43,88 644,71
MilOl - 46,77 91751
5555 - 51.37 1.132,87
6.ral do Cooitrcio - 48.331.036,60
Cefaldo Cofrta - 67,20 1.024,90
(Miter (03) — HP 902,28
MiteSi ' - 45,46 898,63
HM . - 47,65 1.169,14
Incisa — 41,57 761,95
iOB(3) ' 193,667290 49.85 1.001,47
Dai Capital HaiM (3) 3316409 42,10 926.26
ltauacte*(3) 2,764017 44,89 911,07
Uo«S — 44,65 883,60
H8 Pli.'l — 47,89 1,017,29
Meroairtil do Bfaiil — 52,591.000.37
Meiidi«ialWa(2) 0,066043 47.161.041.07
iiSniii — — 41,10
iSBeSdfl 95.238000 41.10 848.79
Si - 44.46 619124
WuS ' —— . - 60,131,050,10
Montraaltonk (3) 6.702064 56,66 1.321,71
MoMnalbankl(5a(3) 16,126806 64,37 1.184,09
Muttiplic (3) 348346847 47,37 987,68
Moltiplic 761(5) 748,449098 46,13 896,02
HaciwalWwli). - 31.483863 62,88 961.64
KorclmCMIIW 54.02 1.17036
Onwga A«4m (3) 0.936266 37,27 1.006.67
Opw WO NO
Paulo WIIwimw • — 48.30 837,66
Hllalwwl Wm — 46,98 961,12
Pillainvest Condooilnio — 46,63 1.233,27
PS0l2) 0563038 44.08 1.248.22
Prim. (3) 0.199407 59^5 1.03239
Prima — 38,60 870,69
RMI(2) 1,16941 56,08 1.121,04
fealiiiYWl - 55,72 1.091,63
Realmaii — 48.34 1.029.35
REO - 51.47 768.72
Rural - 66,72 391.66
Salralbfol — 51.80 1.066.68
Schahin Cnm-f*5C - 44.99 1.041.48
jig — 61.18 1.291.66
Sibisa — 50,60 966.26
Sistena - 59,95 1.240,43
Sofleral — 54,82 MO
Souza Barros — 47,02 1.WO
Sudameris Ac&es — 38,60 1192,66
Tendftncia - 48,38 1.203,11
Theca de Ag5es NO 854,94
Unibanco — 53,37 926,69
Zaluski - 46,32 1,037,43
Total
ND: Não disponível
01) Incorporados peto Fundo Bradesco
02) ü4ochpe Ações
03) Ei-FIdna NMB Bank •
04)EI%m*CM
05)Ei'8oniAltta

600 29.000,00 29.83133 30.000,00 29.000,00 -1,66 1.97*61
180000, 39.000,00 39.709,68 41.000,00 39.000,00 1,08 134104

20.100 4*00,00 4.437,00 4.630,00 4.590,00 -231 1715*8
96 000 48,00 49,88 50,00 49,00 -1,96 1.133,64

200 18*00,00 16*00,00 16*00,00 11200,00 -1*90 3.648*4
18*50.000 0,56 030 0,64 0,80 -3*310.000,00
26.485.700 16,50 16,97 17,50 18,50 1,31 1.001,18

2.996.400 12,71 1232 1100 1*89 0,39 2306*5

Brumadlnho PP
Cale Brasilia PP 21.986.800 4*5 4,56 4,90 4,90 -0,87 404,61
J.B.Duarte OP 2.450.000 4,88 148 6,50 5*1 37,00 684*4
J.B.Duarte PP 268.634.800 *07 2,39 *57 *30 17,73 29106
OiicalPB 25.000 15,00 16,76 18,50 18,50 10,70 62105
Tranabrasil ON 18.600 100,00 100,00 100,00 100,00 EST 156156
Transbrasll PP 3.099.000 31,30 35*8 3100 33,00 1,44 1*8432

Câmbio

MMdapordóter I
Compra V*nd> Compra Vtnd»

Coroa Dinamarquesa  7,1439 7,1661 0,73825 0,74315
Coroa Norueguesa  6,6966 6,9085 0.76471 0,76980
Coroa Sueca  6.4068 6,4182 0,82313 0,82865Dólar Australiano 0,78071 0,78219 4,1245 4,1526
DOIar Canadense :... 1,1737 1,1754 4,4946 4,5233
Escudo..  157,32 157,68 0,033505 0,033747Florim  2,0716 2,0743 2.5469 2,5628
Franco Belga  38,481 38,619 0,13660 0,13796
Franco Francês  6,2234 6,2316 0,84778 0.85307
Franco Suíço  1,6112 1,6138 3,2736 3,2951
Iene  142,88 143,12 0,036913 0,037157
Libra  1,5812 1,5838 8.3535 8,4084
Lira  1346,3 1348,7 0,0039171 0,0039434
Marco  1,8356 1,8379 2,8745 2,8922
Marco Filandêz  4,2504 4,2596 1,2403 1,2491
Peseta...»  116.34 116,66 0.045285 0,045634Xelim....,  12,924 12.946 0,40808 0,41079
Dólar do tipo b — Dólar por moeda. Taxas divulgadas pelo BC no fechamento de ontem —
15 horas

Fund os de Curto Prazo
till  Vrtor Mfa.

dlMO UpMo. m
Arbl (RJ) 1,1065401 8622.019
Aliantica(RJ) 11,419000' 46.805.564
Aymort Portador (RJ) 163.757BM 103^35.260
Bamerindus (PB) 0.453570 2^92-049.021
Batiet|(RJ) 5,612300 252.520^88Bariesp. FBP (SP) 0.374621 953^47.554
Bana»tado(PR) 0,406928 136.566.146
BB Conta Quro (RJ) 1,559411 1.896.153.594
Bemge (MG) 246,127616 717.156.112
BMC (SP) 4.268119 351034.931
BMG(MO) 63.046846 99.260.447
Boavteta Portador (RJ) 427325171 244.347.488
Boston FundoBKB(SP) 0.260069 460.262.754
Bozano. SlmonMn (SP) 0,440420 466.634.158
Chase S. Savlnga (RJ) 285376263 720J43.354
Concordia (RJ) 1,754468 12.953
Credibanco (SP) 40363811 55438.411
EcooOmtco (RJ) 165314497 ¦ 509287
Elite IDTVM - RJ) 37.233350 1.1W.187
Finasa(SP) 40,723417 B38836
Flexldel (BS) 0,673228 6.339.663
Garantia (RJ) 340,176836 5379.134
IOB (SP) 56,714149 2.153.3S5
ttau-ltamest (SP) 7,771669 1.990.095456
Ma»l-Renda BBC (RJ) 150.687000 77.111.694
Mesblaplic (RJ) 35,656000 13.911.572
Montrealbanfc (RJ) 339,416662 171.253.023
Multiplic (SP) 748,449096 28.629.709
National (BNI-RJ) 274,956049 1^84.131042
Omega (RJ) 1404346015 2309.363
Primus (RJ) 91,76000 168.751
Renda mais (PE) 15.463057 11771.343
Salra(SP) 1436218 1354310.893
Sterling (RJ) 22330507 4.514.347
Vetor (RJ) 61,079719 1.465.363
Aymore-Fan 1.612742 39385.240
Art» (RJ) nom.  4J42210 60,024.562
BMG (MG) nom. 1,927514 71.600.554
Banorte (RJ) nom. 24,587274 291.4W239
Boavista (RJ) nom. 7,740666 314.442-235
Chase S. Savings (RJ) nom. 287,182314 438.484.004
Econftmico (RJ) nom. 1464544 121.626
Itauvest (RJ) nom. 6,403260 668.139.529
Multiplic Nom. . 1,429344 51587.066
Renda mais nom. 15,641955 1811.682
Salra (SP) nom. 0.458538 1.131 419.676

Indicadores Econdmicos '
J«j£ Jul *9Q t«t Out Hov

Inllapao _
IPC (%) 24,83 28,76 29,34 35,95 37,62 £*§
INPC(%) 29,49 27.40 33,18 36,35 SS
FOV (%) 26,80 37,90 - 36,5 38,9, — vu-
BTN (NCz$) 1,2966 1,6185 2,0842 2,6956 3,6647 5,0434
Cadernotade "
Poupanpa (%) 25,45 29,40 29,99 36,63 38,31 ^
Correp&oCamblal (%) 31,74 42,59 29,36 35,51
Overnight (%)  • 25,76 33,28 35,50 38,6 47,71 -
Bolsa-Rlo (%) -39,05 74,91 23,27 42,15 49,87 • -
Bolsa do "77
sap Paulo (%) -41,98 73,80 ' 25,03 46,26 51,41
Aluguel
Semestral (%) 29,66 119,29 182,36 265,20 396,48 583,26
Aluguel
Anual(%) 29,66 119,29 182,36 265,20 396,48 

" 583,26
Aluguel semestral
(novos contratos) 108,42 160,20 233,43 327.63
UFERJ (NCz$) 18,60 23,30 30,00 38,80 52,70 72)60
UNIF
p/ISS (NCz$) 20,97 26,18 33,71 43,60 59,27 8,1,57
UNIF
p/IPTU (NCz$) 20,97 26,18 33,71 43,60 59,27 81,57
Tqxb de
Expedt. (NCz$) 4,19 5,24 6,74 8,73 11,85 16,31
MVR (NCr$). 22,74 28,90 37,22 48,14 ;
Plso Naclonal
de Salflrlo (NCz$) 120,00 149,80 192,88 249,48 381,73 557,33
SalArlo
Mln. Ref. (NCz$) 46,80 46,80 83,37 107,82 -146,58 201,74.
Fonts: IBQE; FQV; Analysis. , >

Indicadores Diários

ant. mi.
Bovespa 33.751 34.134 . -
BVRJ 1.127 1.142
IBA 28.929,15 28.983,20 19.371,92

Tnxa Anbid pré fixado

31/10
31/10

Oficial

30 50,52886
63 99,71

51,73
48,27

Compra Vsnda Aglo(%)
5,283 5,309

Paralelo 11,30 11,50 11,Çh6
Turismo 11,10 11,80 „
Mal 2,47 Jul 3,40 Sal 4,70 Nmrlí.SÒ
Atar 1,95 Jmn 3,20 Ago 3.75 Oul 7,35

Cotação do primeiro dia útil de cada mtoi 1

(WCt> li|ül» por y—)fifMMMaVuMla
Banco do Brasll(250grs)  139,60 140,(M
Goldmlne(250grs)  139,00 140,00
0urlnvest(250grs)  135,00 137,00
Safra(1000grs)  139,50 140,00
Degusa(1000grs) "i
Reserva(1000grs)
Bozano Slmonsen(1000grs). 139,50 14Q.QP
Fundldoraa fornecedoras e custodlantea era-
denotados na Bolsa Mercantil e de Futuro»:3'1

Taxas Andima
TAXA MNT. RBNT. RENT. PHOJ.AWJCACtoHUTA DIA f% »n) PIA.C%> !»¦«.(%)

LFT 60,43 2.01 6.07 2,01 49,01LFT ESTIMAOA 60^2 2,01 6,07 2£1 49.<Wa
ADM 59^9 1^9 6.02 1.99 48.39 -
LFTE 60.60 2.02 6.08 2.02 49.1t»»
APLICAQiO LlOUIDA WElLFT' 56.18 1.87 5.71 1j87 44.93
ADM' 5^77 I^IW 5£7 1^86 44,54 .
LFTE* 56.30 1,88 5.72 1.68 45.04
TRIBUTAÇÃO 1) A partir de 01/07, o rendimento real das aplicações com prazo Inferior a 30 dias tem IR na
fonte de 35% para beneficiário Identificado C): © de 50% para não Identificado; pessoas Jurídicas tributadas
com base no lucro real estôo Isentas do IR na fonte.

VAL0H VAR. VAB. WAR. MOJ.
INDICADOR NCzS DM(%) SkM (*) IHi(l) *«•<*)
BTN FISCAL 1/10 3.6647 1^7 1^47 1^7 35,96.^r
BTN FISCAL 1/11 5.0434 1J51 5.04 1,61 37,64. _
BTN FISCAL 3/11 5.1246 ND ND ND ND-.
BTN BM&F DEZ/89 00 7.125.00 0£0 0.90 0,00 41,27. .
U3S OFICIAL COMPRA 5^83 — ——
US$ OFICIAL VENDA 5.309 1.61 5.13 1,61 37.57
USS OFICIAL COMPRA 3/11 5.368 — — —
USt OFICIAL VENDA 5.394 1.60 6.81 3.23 37.40
USS TUR. COMPRA" 31/10 11.71 — — —
USS TUR. VENDA" 11.78 3.99 3.48 65,74 —
PARALELO COMPRA 11,30 — — — '
PARALELO VENDA 11,70 0.00 4.49 0.00 — ~
POLAR BM&F DEZ/89 8.105.00 0.43 0.92 0,43 55,12
SINO SPOT (FEC.)"' 139,98 0.72 3.91 0.72 —
BM&F SPOT (FEC.) 140.00 1.27 4.11 1,27 —
BMSP SPOT (FEC.) 140,00 1.27 3,78 1,27 —
BBF SPOT (FEC.) 139.60 0.69 4.12 0,89 —'
QURO BM&F DEZ/89 209.00 2.79 9.13 2.79 47,39
QURO BMSP DEZ/89 210,00 5£3 5.83 48.10
OTN FISCAL CIRC. 1519 3/11 40.7213 ND ND ND ND" Estimativas; "* Preço de amostra obtido no fechamento; O Cotação em US$ 1000; OO Cotação em 1.000
BTNs. FONTE: ANDIMA: BANCO CENTRAL: BM&F: BMSP; BBF -

Bolsa Mercantil e de Futuros

Contratos Num. do contratos Volume Part,
em aberto negficios negociados (NCzS) (%)

153.662 6.304 53.049 720.072 84.97
16.916 77 2.038 72.615 8,57
22.171 76 2.981 54.386 6.42
192.759 6.458 57.178 847.471 100,OQ

Volume Geral

Ouro
BTN
Câmbio
Total
Oiiro
Mercado disponlvel-contrato padrãoValor do contrato; 250grs
cotações em cruzado por gramaVeto contr negócios

16.784 1.716
Mereado Futuro
valor em cruzados por grama-250 gramasveto \ contr negócios
dez9 29 12

abert
142,50

mínimo
138,00

máximo
146,50 140,

abert
215,00

min
209,00

mercado futuro
valor do contrato: pontos x NCz$ x 0,05
cotações em números pontosveto contr negócios abert
CâmbioDólar-mercado futuro
valor do contrato: US$ 5.000
cotaçfies em cruzados por dólar
Veto contr negócios abertura
dez9 1.270 67 8.050
fevO 30 2 18.300
Boi Qordo
mercado futuro
valor do contrato: 330 arrobas líquidas
cotações em cruzados por arroba liquida de 15kg
Veto contr negócios abertura
BTN
mercado futuro
cotações em NCzS por 1.000 BTN
Veto contr negócios abertura
dez9 2.038 77 7.120

min

máx
215,00

mâx

útt
209,00

Últ

mínimo
8.040

18.300

mínimo

minimo
7.115

máximo
8.105

18.300

máximo

máximo
7.150

ult ,psc
,00 -1.3

ajuste
209;00

ajuste

últ
8.105

18.300

>u4t

último
7.125

Bolsa de Mercadorias de São Paulo
Contr MeridAlgodão
Mês Fechamentodez 180;60
mar 200,00
mal 210^09
Tot: merc:estàvel
Contr nac de cruz equlv dólar
Mis fech-
Tot: neg real: merc:
Contr nac de caféMôs máx. min. fech*
dez n/cmar — 1.710,00
Tot:15 neg real: merc:calmo
Contr. nac de ouro (250 grs) "Môs máximo minimo fech
nov n/c .
dez 210,00 210,00 210,00
lev - 280,00
Tot:104 neg roal: 2 merc: calmo
Contr bras cent boi gordo wMôs máximo minimo fech
dez -- ' - 104,15
fev — 92,50
Tot: 60 neg real: 4 merc:calmo

Bolsa Brasileira de Futuros

1) PosiçSo em 28/04/89
2) Posição em 06/06/89
3) Posição em 28/07/89
4) Posição em 11/09/89
5) PosiçSo em 18/10/89
6) Posição em 24/10/89

7) PosiçSo em 25/10/89
8) Pos içSo em 26/10/89
9) PosiçSo em 27/10/89

10) Pos içSo em 30/10/89
11) PosiçSo em 31/10/89
12) PosiçSo em 01/11/89

Mercado Futuro (IBV — 12)Veto. Vol. nr. Pos NCzSContratos Aberto Mil Abt.
Mercado à vista ¦
Abt
253.434

- IBV-22
Máx.

261.455
Min.

248.563

Máx

mèd.
254.763

Cotações
Min Fech.

Fech.
248.625

Osc%

Osc. %-1,59

I

—¦ - - - *
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Movimento de opgoes nao chega a 0,1 do total 
geral

O ' o dia da reabertura dos ne ^' 
dm'dfsiFIrle^h^ doSo Elevagao das taxas de Projegao do over com

juros derruba bolsa em base na inflagao do dia ;¦ 
j

as opgoes so foram responsaveis por lE5w£. dia de poucos negocios da 44,93 % liquidos

SSi^Sf NC& BinlnS Em SSo 7m I ^"3° fracodesempenho do mer^dp deop^ o coinpor- 0 Banco Centra! decidiumesmo ajustar a taxa do overnight
j£„,' 

° 
viilta deste mercado tambem HUHMHH wgUr*ta?ent? bols?s valores on.tei?1 f<M inlluenciado UmW com base na infla?ao do momenta e nao mais na inila?ao

Tnirf^nimariorao volume eeral foi PK'-'W® HilMW pelas altas taxas de juros no curtissimo prazo. Os investidores passada, aquela que e divulgada sempre pelo IBGE no final de
?T!LEw Wm-& recuaram commedo de que o overnight volte a dar um ganho cada mes e que reflete uma defasagem de 15 dias. Com isso, nade NUJ 14/muioeve aslopsoes gera alto acima da inflagao, como aconteceu em outubro, colocando abertura deste mes o ganho bruto — sem descontar osram apenas Ntz® 526 mu,xerca_aei u,<» /o OH em as aphcasSes de nsco, como asfies, ouro e dolar. impostos—projeta exatos 49% e o rendimento liquido alcancado total. Antes do caso Nahas este meimlocanocafecfou com queda de 1,3% eo mercado paulista os44,93%, ou 1,87% ao dia.mercado gerava volumes gigantescos, com uma desvalorizasao de 1,1%. Comparada com a infla«ao indicada pelo BTN fiscal, de

que corresponaiam pelo menos a me- W' volumes flnanceiros foram bem menores do que os regis- 37,64%, e uma taxa elevadissima, correspondendo a um¦tade do total negociado. >-trados nospregdes anteriores: NCzS 32 milhdes no Rio, contra juro real (acima da alta dos pre^os) de 8,25% no mes ou 159%,~ 
Nonrenaocarioca.eraoossivelcom- {*1^deNCzS 60milhSesnas ultimas semanase NQ$ 147 mi- se for projetada para o periodo de um ano. Ocorre que,

provar o movimento fraco. Se antes de ^°' 5ue ? neg?ciando d* ^CzS 200 ao fixar este nivel para a taxa de juros no over, o governo esta
uinho centenas de ooeradores disou- ^? vH milhdes. A proibi?3odas corretoras fazerem day-trade (compra olhando para a inflasao esperada em novembro, proxima dos
tavam' hons neeocios com oocfies on- jHH if ve?da no mesmo dia) com suas carteiras proprias contri- 41 %, e nao mais na taxa passada, divulgada diariamente pela
SSXSS H 

' '11 bum tamWmparaaquedanos volumes, Receita Federal. Assim, o patamar correto do juro real Idefcm oce^rwtra^uwo. i^mmero^oc JJiaM Indeflaisto-Outranoticiaqueinfluenciouocomporta- 5,7%.

^do caso Nahas e oraticamente n3o '^PBhIh 5!f°t0e e ®ntc? foi 8 confirmacao da candidatura do animador Os bancos ja perceberam ha muito tempo esse movimento:
hnvin n nm» f»7<»r nn mercado de on- I1 -:^rTJ Silvio Santos. A expectativa dos analistas de investimentos e de do BC e trataram de ajustar mais umpouco os seus titulos para
fiw Aiwnac ..ma m o ti u Ha j! »jL jflH 9"® os.volos.da dirtita se dividam ainda mais, abrindo espa?o corrigir a enorme defasagem entre o ganho do over e o BTN
lIlLoE! r' u D;®1" - $i'' Wi maior para os candidates deesquerda.' Durante alguns dias, ate fiscal. Ontem, por exemplo, houve CDBs pos-fixados sendoranapanema, foi aberta no Rio, com A Wff <t~ as elei(oes,_as bolsas nao deverSo ter nenhum movimento negociados na faixa de ate 115% ao ano, alem da cor-,vencimento para dezembro, e no mer- 

muito^ 
emocionante , acredita Luiz Carlos Simlo, diretor da refao monetaria medida pelo BTN. Este nivel elevado fica

ries, tambem de Paranapanema. 0 pre?o ^ M [jr. jl BSHRS Ele acredita que os investidores ainda podem selecionar a;des dovalor'^uzU
da serie (como se fosse a cota<^o) foi de f. * \ P iktfm (JKtEHU 8 P«?°» atraentes. "Com esta inflafao, virias cota?6es ficaram do do BTN ¦_ rfNCz$ 28,00. Neste mercado nao se nego- at^ baratas", crS. Os analistas lembram aue a maioria das empresas combinado com , HUwOw W>
ciam agoes, mas diieitos de compra-las | -;y f abertas deverii fechar o ano com excelentes lucros. a politica de ju- grama dip OUrO
ou vende-lasnofuturo. * H Os fundonirios da CVM voltaram ontem ao tralnlho, ros do governo, iT J• Mudan^as — Os grandes investi- w.'' \ if Y£> depob de tris dias de greve de adverttnda. A expectativa que continua . | 

'
dores, que costumavam operar com op- 'Vi 6 de que o presidente Jos^ Sarney envie pira o Congrtsso, na !
foes, simplesmente sumiram, assustados semana que vera, a medida provWia que autoriza a CVM dice escolhido. ' Mr''com asrestriQoes impostas ^pela Comis- Na Bolsa do Rio, poucos operadores disputaram opgoes cobrar por setis seni^os. Congela- ^\Altan ' 

141,80 '
sao de Valores Mobiliarios (CVM). Mas men to — Nem Jf'™'™ 140^)0ate mesmo entre profissionais de merca- culadores se mudaram para outros mer- Rio de Janeiro, Francisco de Souza mesmo os tradi- Wdo fica evidente que as mudan?as eram cados, como as opgoes de ouro. Dantas, culpou a CVM pelo insucesso JVLerCAQO GXteXllO cionais boatosmais do que urgentes. "Era preciso fazer Caro — Como as novas regras defi- do mercado. Ele explicou que as novas — um novo con- Wmalguma coisa para mudar o perfil do nidas pela CVM tentam proibir ao maxi- regras nao sao o principal problema. Ddlax — A moeda americana voltou a suoerar a marca dos gelamento de
mercado de capitals, dando mais tor* mo a concentra?ao nas maos de poucos, "0 fraco volume mostrou que a CVM 143 ienes no mercado de Toquio, mas as wmp^d^sTunTos de pre?os e a queda fe.
para os investidores e nao aos especula- investidores e as mampu!a?oes, este jogo deve rever a proibi?ao de as corretoras investimentos e a acao de aleuns esoeculadores limitaram os ea- do ministro da adores", acredita Lucio de Toledo Malta, punta jerp.»e<e*m> 

de f„%.,^e0msuase.rt«ir,p,6- 3S?SS^!K>dffS Frnnd, - aj«. . | .
gerente-tecmco da corretora Cotibra. tudo muito caro. O cacife, ou seja, as prias", disse Souza Dantas. chegadoa 143,15 ienes) e a 1,8435 marcoalemlo. EmLondres,o daram a movi- J I *

Em abril deste ano as bolsas viram SSRs^edSEWestao espe- Mas dificilmente sua queixa surtira dolar manteve-se estivel, nao tendo sido afetado pelos dados | *' " 
fum vencimento de opgoes recorde, que rando 0 ressurgimento deste mercado ra- efeito. "Nao vejo motivos para rever »bre a dumnutfao do ntmo de crescimento da econonua amen- ® ^ Jf [«f®» 

*
gerou um volume financeiro de mais pidamente. "A liquidez devera ser este assunto", afirmou ontem o presi- ^ ^n!: 

amen' taram um dia *' aT 30 a<
de NCzS 1 bilhao para a Bolsa de Valo- pequena", acredita Paulo Gianotti, ge- dente da CVM, Martin Wimmer. Ele cana era vendida a 143,15 ienes e 1,8375 marco alemao. apatico 

0 era
P do Rio de ^neir0- Participavam rente de bolsa da corretora Caravello. explicou que na sua opiniao as opera- Ouro—O mercado de metais preciosos continua embaixa. „^do 'OUro 

continua a seguir uma trajetoria continua dedeste mercado grandes especuladores, Ele lembra que hoje o mercado esta mui- goes de compra _e venda de uma agao cotagao do ouro em Zurique fechou em US$ 373,20, ou queda e n0 encerramento dos negocios na Bolsa Mercantil &como Naji Nahas, Alfredo Grumser e to mais concentrado no mercado a vista, no mesmo dia nao geram ganhos para. USS 1,05 abaixo do fechamento na terga-feira. Em Londres, jje puturos foi cotado a NCzS 140 um recuo de 1 3%. .la oLeo Kryss. 0 que se comenta e que e trabalhando tecnicamente. a economia, ou seja, so geram lucros queda da onga troy de ouro foi maior — US$ 3,10— dolar permaneceu muito estavel, apesar de algumas casas dedepois do escandalo de junho, os espe- o orcsidente da Bolsa de Valores do para as proprias corretoras. P?is no fechamento era vendida a USS 373,20. Na Comex de cSmbi^ insistirem em fixar um nreco elevado Na media
T7J/)n 

^or1ue' a on5a 'r°y do ouro fechou cotada a USS dos negocios, a moeda continuou a valer NCzS 11,50 para a
venda e NCzS 11,30 para a compra.

Bolsas — Em Toquio, o indice Nikkei da bolsa de valores Parte desta calmaria a ser atribuida ao ingresso de.,
subiu apenas 0,04%_ e fechou em 35.564,43 pontos. Foram dolares do exterior, transagao conhecida por Operafao
negociadas 900 milhdes de agoes em um pregao tranquilo. Na Esse movimento comegou no final do mes passado e se intensi-,,
bolsa de Londres, o indice FTSE para as 100 blue chips fechou ficou nesta semana com uma transagao feita pelo Banco Ga-,
com alta de 0,81% em 2.160,1 pontos. No mercado de Wall rantia, que adquiriu o controle acionario da cervejaria Brahma. ,

R^AlSIQ Street, o indice Dow Jones caiunove pontos apos ter subidodeze Os especialistas, de modo geral, acham, porem, que a calmaria,,
trrti\ onn xt,vd;<*/*» vi\ onni Qr\Vv«dcpNj < fechou em 2.645,49 pontos. Foram negociadas 155 milhoes de destes mercados pode terminar na proxima semana, e o fatorInformacdes. DQD GratuitO (021) 800-6163 - No RlO de Janeiro. 271-8001 OlMUNShN , asoes em um pregao em que as agoes em alta superaram na decisivo vai residir na divulgagao das tres primeiras semanas do'

tt-t-— _ 

...  ¦1 . proporgao de tres para dois as em baixa. indice oficial da infiagao, possivelmente na sexta-feira, ;

Bolsa de Valores de Sdo Paulo i '

Resumo das Operates m*. ^
Qtd« Vol  
(mil) (NCxt Cambucl PP 99100 70,00 70,00 75.99 75,90 75,90 *2 IttuWjPN 1660.900 280,00 275,00 260,41 265,00 260,00 RMlOelnvPN 1.600 1300,01 1300,00 1300,00 130M1 13W00 +0.01mil) Cau Anglo OP COS 10.600 50.000 66.000 56.095 60.000 58.000 -3,3 KaraHnOI> C47 5.000 385.00 365,00 385,00 365,00 385.00 +4.2 Raul Part ON 3.100 900,00 900.00 906.45 950.00 950.00 + 6,5 .

I ntfl PnrlrSn 1 5B9 SBO 145 665 Cau Anglo PP C05 100 39.500 39.500 38.500 36.500 39.500 Koptw Weber PP . 2.200 6,70 8,70 6,70 6,70 6,70 +3,0 Real Part PNA 8.700 900,00 900,00 600,00 900,00 900,00LOIS raarao l.«:oa.3DU IW.OOO c»m J SIIvi PP C03 21.00e400 6« 6,70 7,00 7,00 7,00 KlablnPPC28 256.000 19.200 19200 19231 19.300 19.300 +16 Real Part PNB 38.800 899.99 898,99 900,00 900,00 900.00 -5.14
Concordatdrias 259.283 676 ct»ipe« 1.300 48,00 46,00 48.00 48,00 48.00 UFomePeoP* 240.300 6so,oo eso,oo eso.oo 950.00 660,00 +8.3 Recruauipp 10.000 2400,00 2400.00 2400.00 2400.00 2400,00 -7,6
niralttlB a Rncihns on Ml Cbv Ind Mec PP C07 17.749,000 8,10 6,10 8,95 9,00 9.00 +5.0 U Fonte Par PP 63.300 900,00 900,00 981,01 1000,00 1000,00 + 6i ReMparOP 40.900 101,50 1 01,50 101,50 101.50 101.50 +1.5uirotios B notiuus £U oro CemloPPC68 62.400 000 3 60 3,69 3 60 3 90 3,69 + 2,5 lactaOPC13 100.600 2100,00 2100,00 2100,00 2100,00 2100,TO RefriparPP 4.367.700 83,50 81,00 82,64 83,52 81,00 -2,4;
Fundosde Inc. Fiscais DL1376 60 2 ceapPN 71900 700.00 700,00 709.32 710,01 710.00 -21,1 uctappci3 2.000 1500.00 1500,00 1500,00 1500.00 1E00.00 Rheempp 3.000 349,99 349,99 349,99 350,00 350,00 +0.0
Exerrlrlo dfi nnefies de comnra CevalPN 16570100 70,00 66,02 70,69 73,05 69,00 + 0,7 LamNadonalPP 253.000 78,00 74,90 75,11 78,00 74,90 -3,8 RlpajaPPC27 369.700 4480,00 4400,00 4561,26 4600,00 4800,00 +2.2'exercicio ae opgoes ue compra Chlarellippca5 2.000 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Lark MaqaPP 100.000 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 + 9,0 Rodovlaria PP 3.500 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 +6.1 ,Mercado a termo Clattering OP C68 1.100 2500,00 2SOO.OO 2500,00 2500,TO 2S00.00 +25,0 LecoPPC04 300 77,20 7710 77^0 77.20 77,20 +2,9 Sede PP C20 18.615.000 23,00 21,00 22,14 23,00 21,00
OdcBbs de Comora 17 020 526 Qa Herlng PP C68 287.500 2600,00 2500.x 2607,45 2650,00 2500,00 -1,9 UaaaPNCINT 700 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00 +6.6 Sadla Conoor PN 58.386.700 82,00 81,00 81,67 82,02 81.00 +1.2 JUPVOBS UB oompra l(.U<:u on c^PP 60.000 22,00 22,00 2100 22,00 22,00 + 6.2 LlghtON 1.000 3650,00 3660,00 3650,00 3660,00 3650,00 -3.9 SadlaOestePNB 613.300 40,00 40.00 40.00 40,00 40,00 /Fracionario 20 55 ClcaPPC02 1.483.900 580,00 670,00 579,99 500,00 660,00 LlmaaaPP 1.609.000 74,00 74,00 74,42 75.01 74.00 +11 8adfa OeatePNC 443,400 45,00 45,00 45,00 45.00 45,00 '¦ •
Total Geral 1 "$6 74(1 147275 ClmAraluPNC 6.000 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 -3,3 UnhClrculoPN 16.500 1549.99 1450,00 1463,33 1550,00 1460,00 -3,3 SamitrlOP 100 15.700 15.700 15.700 15.700 15.700 +3,2 '

..... ° Itl.ilQ elm Itau ON 18.100 620.00 620.00 620,01 820,01 620, X +0,8 Lo|aa Amerlo ON 300 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 SansuyPP 80.000 105,00 105.00 105.00 105,00 105,00IndlCe B0V68pa Medio 34.421 ClmltauPN 522.700 370,00 670,00 687,56 695,00 695,00 + 3,7 LoIaaAmorlcPN 400 45.000 46.000 46.000 46.000 46.000 Santaconatan PP 100 190000 1800,00 1600,00 1600,00 1600,X +9,01
tftdlce Bovesoa Fechamento 33 751 (-1 1%) ClqulnePetrPNA 30.000 33,50 33tf> 33,60 33.50 33.50 Lo|aa Herlng OP C09 9X 25,00 25.X 26,X 25,00 25,00 Santanenae PP C07 330.000 130,00 130,00 130,00 130,00 130,X +8.3,H1UICB DUVBSpa rowiUlllBlllu 00.(01 [ l,l /o| Clqulne Pair PNB 2X.0X 29.x 26,60 28,75 29,00 28,60 -5,0 Lo|aa Herlng PP COS 1X000 7,50 7.50 7.50 7.50 7,60 -1,3 SchloaaerOP 15.0X 26.X ¦ 26.X 27,33 30,X 30,X /Indice Bovespa Maximo 35.206 CltropectlnaPP 10.4X 99.x 99.00 99,31 107,00 107,X +5,9 LoiaaRennerPP 10.0X 340,00 340,00 340.X 340,00 340,00 + 3,0 ScWoaaerPP 4.500.000 7,81 7.80 7,60 7,82 7,81 +0,1-
Indice Bovesoa Mlnlmo 33 628 CllmaxPPB 2.450.1X 10,50 10,60 10,57 10,90 10,60 +4,7 Lum'sPPC06 1.000.000 3,52 3,52 3.62 3.52 3,52 + 0,5 ScoptiaPN 105.000 120.x 120.X 120.05 121,X 120,XmuitBDUVeapawirilllu , « CobraamaPPCOl 16.1X 280,X 260,X 260,X 280,00 280.X Urnlnre PP C02 150.0X 10,00 6,X 8,67 10.00 8,00 -11,1 SehbePartPP 10.000 11,50 11.50 11,50 11,50 11,50 -4,1'
Das 67 afoes do BOVESPA, 25 subiram, 24 cairam, 15 permaneceram cotappp 25.017.1x 130.x 130,x 136.57 14«.oo 132.x +1.1 Luxmappcio 3200.700 23.00 22,70 23,19 23,60 22,70 +3,1 sharpPNB zr.Bee.soo 20.70 20.x 20,48 21.x 20.x -2,4,
estdveis e trfls n9o foram neoociadas CddexPP 186.0X 215,x 209,99 211.61 215.x 209,99 -4,5 iiedefPiu 10.0X eo.ro x,x so,co 60,00 80,00 sharp ppa 19.843.600 27.50 27.x 28.01 28.x 27.xcaidVBIS B uos liou 1UIUIM MOUUl-iauaa. ConcrelexPP 26X 21.0X 210X 210X 21 000 21.000 + 5,0 MadelrltPP 563 000 18,00 17,81 18,43 19,00 19,00 +B.5 SlbraPPC 317.300 510,X 500.X 506,30 510,X 510,X -1,9'

Conduget PP C03 7X 10.0X 10.0X 10.0X 10.000 10.0X +6.2 Magneelta OP COS 503.8X 88,00 66,00 69.X 70,00 68,00 -0,3 Sid Inlormat PP 492.1X 360,X 350.X 359,32 360,X 350,X -2.7
Confab PP 102.9X 4750.X 47X.X 4749.85 4750,00 4750,X +1,0 Magneelta PPA COS 4400.200 66,00 64,00 64,57. 66,00 64,60 *0,7 Sld.Aconor1e OP 6.9X 4X,X 400,X 401,06 402,X 402,X +5,7

OSCllaCMS do Mweaao OacHMtol do BOVMM ConiorlaPP 2X 520000 5000,00 S1X,X 52X,00 50X.X MaloOalloPP 586OOOO 4,60 4,ro 4,B1 4.61 4,61 -1,7 Sld.AconortePPA 22.0X 530.x 530,X 534.55 S40.X 540,X +2,6. ._. ConpartPP 20 OX 47,X 47,X 47,X 47,00 47,X ManahPN 4X 570,00 570,00 570,X 570,00 570,00 Sld.GualraPN 3.400 2X.X 280, X 280,00 280.X 280,X +18,8
Oh, m. Conat A Llnd PP 1500 65.X 66X 65X 6500 65X -7,1 ManahPP 46.6X 640,00 640,TO 648,93 850,00 650,00 +1j SldGualra PP 109 900 290.X 290,00 290.X 290, X 290,X +3,5'

<M fttfrtml Om. PmK ConatBeterPPB 859.0X 11,80 11,X 12,16 13.00 12.X +4,3 ManaaaPN 130.1X 29,00 29,00 29,76 29,98 29,98 +1,6 Sid.RlograndOP 10.0X 250,X 250,X 250.X 250,00 250,X - ,¦ . (%) (NCatml ConaulOPCOS 8.0X 34.5X 34.6X 34.5X 34.500 34.5X -1,7 Mangela Indl OP CQ8 9X 7,50 7,X 7,60 7,50 7,50 Sid.Rlogrand PN 7.500 355,10 355,10 35568 360,X 360,X +3,6
as." ... ^ eeSee) ConeulPPC06 1.000 36 000 36X0 380X 38.000 36.0X +4,1 Mangela Indl PP COO 6348.5X 11,20 10,50 11,44 11,90 11,00 + 5,7 Sid.Rlogrand PP 367.000 4X,X 400,X 4X,X 400,X 4X.X +U,'I¦alaiaiUH Nauru Mm Continental PP 1.736.000 72,00 72,X 72.x 72,03 72,X +2,8 ManneemannOP 18.062.6X 15,00 16,00 18.x 16» 16,00 +3,2 SlteoPP 1.339.1X 450,X 450,X 450,34 465,X 450,X +12,5Brlnq. Mlmo pp 66,6 125,X Slfcopp 12,6 450, X CopaaPN 27,800 211,TO 210,X 210,38 211,00 210,X +1,4 Manneemann PP 602.4X 11,80 11,00 11,67 11,X 11,02 -6,6 SlmetcPP 780.000 67,X 57.X 67,00 57,X 57,X +14.0'J.B. Duartaop 50.0 6.X FerroBraapp 9,0 6X,X CopaaPP 54.0X 235,00 235.X 239,63 240,01 240, X +2,1 MarcopoloPP 3.475200 54,00 52,50 54,X 64,00 64,00 SolorrlcoPP 77.0X 27X.X 2700, X 27X.X 2700,00 27X.X +1,8.
Coalgua on 33,3 2X.01 Azevedopp 7,1 1M.X CopenePPAED 6X.3X 68X.00 6450,X 5566.63 66X.OO 6460.X -2,6 MarlaoIPP 71300 800,00 780,00 799,86 800,00 7X.00 +2,6 SomaCfUlOP 21.000 34.999 33.5X 34.088 34.999 34.5X -1,4
Cla Herlng op 25,0 2.5X.X CBVIndMecop 56 9,X CorRlbelroPP X.000 8,50 8,50 6,50 8.50 8,50 -2i MarvlnOP 50.0X 47,00 47.00 47,X 47,00 47,00 + 2,1 Springer PP C04 10.000 790,01 790,01 790,01 790,01 790,01 -1.1 •
MalhorSPoo 250 2000 tlnlmrnnh 45 23 M CorbettaPN 3.0X.0X 7.X 7,30 7.X 7,30 7JO Marvin PP 1.068.3X 60,00 60,X 60.48 62,00 82,00 +4.2 StaroupPP 846.0X 145,X 145.X 146,X 145,X 145.X +3,5... -. ' ' unlpar ppb 4,5 Z3,00 500 200,01 2X.01 2X.01 2X.01 2X.01 +33,1 MaaterPPA 1X.0X 29,48 29,00 29,46 29,48 29,00 -1,6 SudameflaON 7a200 245.11 245,00 245,X 250.X 245,X +1,2¦ aenflM M. MllllUnil Coalgua PP ' 1.250000 340,X 325,X 334,69 340,00 330.00 +1,5 MaxlonPNA 56.4X 1445,00 1446,00 1468,63 1520,00 1520,00 + 6,4 SudamerlaPN 65.3X 242.X 242,00 242,X 242,00 242.X - ,Perdlgiopn 23.9 32.40 Ferbaaapp 7,1 6.5X.X Credllo Nac PP COS 1.000 290, X 290,X 290,X 290,00 290,X MaxlonPPA 52.2X 1700,00 17X.TO 1776,66 1800,00 1300,00 +12,5 SullnaAllmPN X.000 50,X 50,X 50,X 50,00 60.xTraniparana pp 23,3 1.150,00 Vklr. Smarlna op 4,4 17.0X.X Cremer OP COS X.000 350.00 350,X 350.X 360,00 350,00 Melhor Sp OP C02 250.0X 18,56 18,58 16,36 20,01 20,00 +25,0 SultepePP 330.000 26,51 28.50 26.64 30.00 28,50 -6.0'
Ceappn 21,1 710,X Aracruxppb 4,1 23.0X.X CremerPPCOS ' 234.0X 250,X 260, X 250,00 250,00 250,00 +4,1 Melhor Sp PP C02 2X.0X 16,60 16,60 16,50 16, X 16,50 Supergaabraa PP C52 2.570.000 7.X 7,X 7,86 6,X 7,70 +10,0,
Avlpalon 14,1 X,01 Lam Naclonal DD 3.8 74,99 CnaelroSul PPCX 91.000 1200.x 12X,X 12X.X 12X.ro 12X.X MendeeJrPPA 78.5X 166.01 1X.00 160,86 158,01 1X.00 8tuanoPP6M 35.700 23.0X 23.0X 24.103 24.2X 24.0X
D p Vaaconceloa do 125 350 X Paranaoanama 00 3 4 368X CurtPPCOl 220.0X 22.X 22.X 22.X 22,00 22.X +4,7 MendeeJrPPA 6.6X 190.98 199,99 190.99 200,00 200,00 -2,4 Taetam Hal ON 2X.0X 340.X 340.X 340,X 340,X 340,X +6.9 'u.r. vasconcetoa pp li.o «» Paranapanema pp 3,4 »e,uu C2Jrinlpp amooo 3 60 3 60 3 a 360 160 ,14 MerclnveatPN 20.0X 66,00 66,00 66.X 85,00 65,X TechnoaRelPN 10.0X 318.X 318,X 31B.X 316,X 318,X -

OFVaacanePP 200 350,00 350,X 350,X 3X,00 350.X -12,5 Merc S Paulo ON INT 31.6X 306,00 305,00 306.X 305,00 306,00 TeltaPPES 1.416.900 330, X 290.X 310,X 330,01 2X,X I '
DHBPPC04 158.800 350,00 3M.X 368,75 370,00 370,X +5,7 Merc 8 Paulo PN INT 30.2X 265.00 2X.TO 262,95 285,00 280,00 Telebehla PNB ES 100000 40,X 40.X 40,X 40,X 40,X

MnrrnHn A 1flrrt-l Dlametro Emp OP C02 1X 15X.X 15X.X 15X.X 1500.00 15X.X MeroS Paulo PNP 398.300 256.00 256,00 255,01 258,00 256,00 Telabraa ON INT 98.400 57,50 57,SO 59,97 81.20 61,15 + 7.2»»0*4u M VI9M \ Doc Imbltuba PP 1.000 3000,X 3000,00 30X.X 3000,00 30X.X Met Barbara PP 8.172.000 18,00 IB,00 16,13 18,60 18,00 +0,0 Telabraa OP C01 15.200 63,01 63,01 63,01 83,02 63,02 +0,0 1' DocaaON 45.000 4X.X 4X.X 4X.X 4X.00 4X.X -11,1 MelGerdauOP S10.0X 350,00 320,00 320,B 360,00 320,00 +4,9 Talebraa PN INT 240.900 105.x 98,X 107,04 110,00 105,XTllutoa UM. AM. Mfav HM. Hi FMk. Oas. OocaaPN 12.0X 340,X 340,X 340,X 340,00 340,X +1,4 MetGerdauPN 1.9X 450,00 450,X 460,X 460,00 460,00 Telabraa PP C01 1.294.000 110.X 110,X 110,97 111,01 111,X -3.4* Dona Isabel PPC04 1.1X 49,X 49,X 49,X 49,00 49,X +8,8 MetGerdauPP 212.200 465,00 485,00 606,78 508,00 606,00 +4,3 TalebraaPPP 1.0X.000 113.X 112.X 112,10 113,00 112,X +2,7————————————————DovaPP X.700 8,00 8,X 8,X 8,00 8,X +5,2 Metal Leva PP C42 818.9X 3600,02 38X.02 3721,10 3750 00 3760,00 +4,1 Telelnveet PN INT 1.000 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50Abe Computed PP C01 8.4X 76,X 78,00 78.X 78,X 78,X +4.0 DuratexPP112 2.460.100 466.00 480,X 48218 466,00 481,01 +3,5 MetlaaPPEBS 1X 40,00 40,00 40,X 40,00 40,00 Teler|ONI89 1.8X 31,01 31,01 31,01 31.01 31.01 -8,0'
Abe Xtal PPA 13.6X 12X.X 1200.00 12X.X 12X.X 12X.X -7,6 anil IT C07 22094 700 11,X 11,X 11,20 11.50 11.01 +4,3 MlchelettoPPC24 6.150,000 16,60 16,34 18,37 18,60 1855 -0,9 Tetar|PNI89 1.8X 32,X 32.X 32.X 32.X 32,X +3,2Acii Altona PP 1.050.0X 18,50 1 8,60 16,86 19,X 19,X +6.6 Ecll PP 990.000 210.X 210.X 210.X 210.X 210,X MinuanoPP 3.650.0X 75.00 73,00 74,00 75,00 73.00 -2.6 Teletp OEIX 7.3X 1X.X 98,19 99,29 100.X 98,X -1,5
Acoa VIIIPPC51 54.314.3X 26,X 28,80 27.65 29.X 27,X - EconomlcoPN 10.3X 200.00 2X.X 2X,X 200,00 2X.X -0,4 ModdataPP 7.0X 120,00 120,00 120,X 120.00 120fl0 -4,0 TelespONI89 12.9X 06,X 98,X 98,X 98,X 98.X -2,0
Aduboe Trevo PP C14 6.318.1X 20,X 20,00 20,01 21.X 20,X -2,4 Economleo PP C05 1.408.0X 210.X 205,X 209.82 210,10 210.X +5,0 ¦ii>ilin flail nr COB 10X 21499 21498 21499 21 an 21 SOD TalespPEW 196.000 135.X 132.X 134.97 135,X 135.X 1
Agrale OP 1X 17X.X 1700,00 17X.X 17X.X 17X.X +9.6 EdlaaPN 7X 300.X 3X.X 3X.X 3X.00 3X.X ^to^SartOPCOT 2393X 24 000 240TO 24X0 S4TO0 24000 TeteapPNI89 11.700 124,10 124,10 124,10 124,10 124.10 + 0.8Agrala PP J500 20X.01 2000.01 2024.57 2050.X 2050.X +2,5 ElebraPPCSO 1400 400,00 4X.X 4X,X 4X.00 400,X Uolnto SanlPPCff? 40X 300TO 19 m 19M 199M +10 Tex Renaux PP C05 121.7X 55.X 65,00 64,91 65,X 84,X +14,0.Agrlmlaa PP C01 X.2X 50,X 48,00 48, X M,X 50,X +21,9 Eletrobraa PNB 700 26.500 28,500 28.500 28.500 28.5X +0,7 MonAranhaPP 2145 X0 63S0 mm Z lam 83TO J7 TOraaPPAED 1.600 16.0X 14.0X 14.062 1 5000 14.0X -6,8
Agrocerea PP C08 1968.6X 2X.X 190,00 19U7 200,X 195,X -2,6 ElumaOP 1.000 805.TO 805.X 805.X 805,00 805,X +0,6 MonbealPPCM 620 m 4m 400 4M in TlbraaPPBED 18.0X 14.6X 14.500 14 500 14.500 14.5X -3,3
AlberuaOP 1.0X 44X.X 4400,00 4400.00 44X.X 4400,X +1,1 ElumaPP 321000 700,X 6X.X 7X.X 700,00 699.X +0.0 MullerPP 4^400 2s'oo MIO 9J» xrfl 2410 .18 TTanabraallON 11.000 IX,X 100,X 1X.X 100,X 1X.X - ,AlpergataaON 3.3X 27.1X 27.100 27.1X 27.1X 27.1X +0,3 ErabraerPN 3.6X 1900.00 19X.X 19X19 1910.00 1910,X +8.1 MulUtextll PPC23 60 X0 iS'oo 1 MM 150X lSm IfiOTO +71 Trantbraall PPC36 1.501200 37,X 37.X 37,X 38,X 37,XAlpargataa PN 64.X0 15.350 16.300 16.388 15.4X 16.3X - EpedaSlmPP 80000 10,X 10,X 10,X 10,60 10,X +8.0 " - ¦ -¦ a'So 7m'no Mom 7mm 7Xm Traniparana PP 9.000 12X.X 1160,X 1158,33 1200,00 1150.00 -23,3-1
AmadeoRoeeIPP 3.7M.0X 6,00 4,80 4,00 6.X 4.X -4.0 ErlcaaonOP M.OX 84X.X 84X.X 6400.03 6401,00 84X.X +1,6 rtek«MPPM4 1020 X0 S'ro S'ro M Soo asm TrlluxOE 100 XOX 80.000 60,000 X.000 X.0X / ,Amazonia ON 1410X 351,X 340,00 350,92 3X.X 340.X -5,5 EstBahlaPN 1,400 6X.TO 6X.X 600,X 600,00 6X.X NMlvaPN Tom aS'm Sm Sm Sm Sm +212 TrolpN 2000 "•'9 "¦'9 "''8 Iff9 ,1'19 "10'4America Sul ON 20.BX 21.X 21,00 21.X 21,X 21,X - Eatrela0PC03 72.000 10.X 16.50 18.50 18,50 18,50 + 2,7 12im mm mm M lax SB TromblnIPP 35.812.900 36.X 33,X 34,38 36,X 33.X -4,3America Sul PN 821.2X 9,20 9,20 9,21 10,X 10,X +52 EatrelaPPC03 76.322.000 21,X 19,X 20,57 23.00 20,X Nonl BraaM ON jinm mm sin^ 21im 211 m AS TupyPN 307,000 1920,X 1920.X 1920.X 1920,X 1920,XAmerica Sul PPC05 34.101.4X 1020 9.80 10.24 10, SO 10,X +4,6 ElernllON 348.7X 725,X 725,X 752,70 800,00 8X,X +9,5 . NoSbSpn «5n Ssm mm 537m 230 m 225M Ue-Certoon OP 14.240.0X 9.50 9,40 9,74 10,00 9,40 +1.0Antard Nord PN 310X 16.299 16.299 16198 18.3X 16.3X -4,1 PNVOP C07 252.0X 140.X 131,X 131.25 140.00 131,X -6,4 Nordon Mol OP COB ira'fflO 2^00 2MOJM OTBffi mo'no mm +49 UnlbancoON 59.6X 9X.X 930, X 943,32 960.X 940,X +1,0Ai(uatecPPC07 4O5.0X 83.00 85,00 M.01 87.X 87,X +2,3 FN VPPAC07 10.536.7X 62.X 54,X 56,50 62,00 55,X Zo^ON 100 ^Xfl'oo mom 1000X 1X0 00 1X0TO UnlbanCO PNA 157.3X 900,X 900.X 9X.M 900,00 900.X -Aracruz PPB 25.3X 24.X0 23.000 23.1X 24.0X 23.0X -4,1 Fab C Renaux PP COO 10.064.900 17.X 17.X 18.X 18,00 17,20 -4,4 NorooataPN 29X0 aso'oo 36000 MX 35000 350ro UnlbancoPNB 27.6X 855,X 855,X 655.X 855.X 855,XArtexPP 210000 1M.X 160,00 1X.00 150.X 1M.X -3i - „.!°! rM 60 439 000 24,X 22.X 23,58 25,X 23,00 + 4.5Arthur Lange PP 40.0X X.X 58.50 50.63 80,X 58.X +0.8 FerbesaPP X.1X 70X.X 65X.X 6912^2 7000,00 6500,00 5tabrVpp CM MM Sm S mm Sm fflOffl Ualn C Pinto PP 1X000 92,X 91X 92,X B2.X 92,X +0.0 '
Avlpal ON 24.4X 91,01 91,01 91,01 91,01 91,01 -14,1 FerroBraaOP XOX 6X.X 6X.X 6X.X 600.00 6X.X +7.1 OrtonPP 2.200 OX em sm am 8 TO 8 00 +18 VaooWPP 200 0X 2,X 2,50 2,53 2.X 2,60 + 4,0,Avlpal OP 1.720.0X 1X.X 97,00 1X.63 102,X 100,X - FerroBraaPP 104.1X 5X.X 560,X 561.58 600,00 600,00 + 9,0 rvmmrpp irm'rn M77 «« m m'77 Vale R Doce PP C04 189.000 40.5X 39.0X 39.707 41.000 39.0X -2.7AMVedoPP 20.0X IX,X 150,00 150.X 1X.X 160,00 +7,1 FerroLlgaa PP 62.568.800 40.X 35.X 37,48 40.00 36,80 -0,5 M^mn M50 m'S 38 71 27 99 27 00 + 80 VergeFreloePN 1.245.000 311,X 310,00 310,99 311,X 310,X - '
BamertldAdmON ED 29.0X 220.M 220.00 22318 225,X 225,X +12 FertlbraaPP ES 1.6X000 1,50 1.S0 1,50 1,60 1,X SSotk, PMA SftSS oSm aSm lom'oo 10x'00 + 20 VarlgPPC21 521.808 45X.X 4400,X 4556,25 4700,X 4400.X - ,Bamerlnd Br ON ED 183.8X 187,X 186,99 187,X 1B7.X 186.90 -0.2 FertaulOPC02 8109.500 9,50 9,50 9.90 10,00 10,X S?™ 985'™ Se?'? , „ if VerolmePP 47.4X 49.M 49,X 49,X 49,X 49,X -2,0Bamerlnd Seg PN ED 25.0X 231X 230.00 23110 232,X 230.X - Fartlaul PP C02 210.000 9.10 9.10 9.11 9.11 9.10 +1,1 ^|Si™oPP 8 X8500 244'ao aim 34014 2«00 23500 -12 VlbaaaON 23.4X 10,X 10,X 10,X 10,X 10,X / 1Bandelrantaa PP C04 20.X0 550.00 550,00 650,00 550,X 560,X +0.5 Fertile PP 8200 15.10 15,10 15.10 15,10 16.10 +0.6 ™ ^ ^ + Vlb^PNB 172.4X 9,06 9.X 9.06 9.07 9.07 /Banerj PP C15 319X 95.X 95.00 95.X 9S.X 95.X +3,2 RbamPP 63.3X 73.X 73.X 73,X 73.00 73.X -2.6 Pa,faTa» 44^ 500 110 m 10nm 110« usil 10700 + 09 VibasaPPBES 2X.000 13,X 13.X 13,50 13,X 13,X +12.6BaneapaON 714.6X 28.50 28.50 28.M 28.X 28.50 - Flnobraaa PNA 189 7.2X 1250.X 125000 1299,31 13X.00 13X.X Paranapanema OP 56000 30sm 3« 00 3ffiX 3»ro 305X +16 Vldr Smarlna OP C04 43.0X 18.0X 17.0X 17.147 18.000 17.0X -4,4BaneapaPN 383.7X 40,X 40.00 40.02 40.02 40.01 +0,0 ForfaTaurua PP 1X.0X 60.00 X.X X.X 60,00 80.00 ESSES BP 43JSSS Sm 368 00 -55 VlgorPPC07 42.6X 1M.X 140,X 145.89 160.00 1X.X <1BaneapaPPC59 42.5X.9X 43.X 40.X 42,14 44.X 41.X -1,9 Frangoaul PN 188 10.000 WOO 1X.X 106,00 106.X 106.X +53 SSSSSfoM KM XX Mra 15m VolecPP 10.404.4X 0.69 0,58 0,53 0.70 0.X -7.6-'Banriaul ON 3X 36,00 36,00 36.X 36,X 36,X +2,8 Frangoaul PP 188 970.000 120,X 120,X 120.X 120.00 120.X +1.6 Pau, EneralaPN «X0 40'ro mob mm «oo m VulcabraaPN 20.000 1450,X 1450,X 1499,25 1500.X 15X.X +0.6BanrlaulPN 1.167.1X 44,00 44,00 44,61 45,01 45,01 +0.0 FraHePP 288.000 28X.X 26X.01 2837.15 2900.00 2900.X +204 Paul F^uzOP COS soSm S'S SS SS 22 mm 1X.0X 10X.01 1000.01 10X.01 1000.01 10X.01 +5.1BortellaPP BK0 190000 '89990 1«000 1X.0X 189.999 + 2.7 Frlgobraa PN &700.700 X.X 58.X 59,37 60.00 60,00 PordloaoPN 3X100 ^'49 S'Sn »48 -239 Wembley PPC05 8.905.600 19,X 18,X 18,X 19,X 16.50 -2,6Barrel® PPB 1X.0X 25.X 25.00 25.X 25,X 25,X -3.8 Fundlroaal PP 6X.0X 3 30 3.X 3,30 3,30 3,30 + 3.1 £25 PP nwm Mm S& SI? Sm Kro 17 WettelFundPP 49.0X 15.X 15.X 15.W 15.00 15,X -6,2BelgoMlnelr OP 40.000 34X.X 3350.00 3381,25 34X.X 3350,X -1,4 (WPP 1059 600 i.m 4,X 4,91 5.X 5.X +4,1 RgStojl KM Ma S SS 1i Wetzel Met PP 25.1X 22,X 22.X 22,X 22.X 22.W -fBelQO Mlnelr PP 877.400 2220,00 2220.00 2242,58 2250.00 2230,00 + 0.4 Glannlni PP 48.000 85.01 85.01 85.01 85.01 85.01 +6.2 Perdioao Aar PP 1^000 Tflno ifl'no Mm fflQO Whit Martins OP 21.531.500 17,00 16.52 16,96 17.50 16.70 -1.7, i™ ^-55 3™ 3!? +6'6 Gomes AlmeidOE 100 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 33 OX 45,00 45]x 45^X 45W 45X -19' «» «M0 IX,01 190,01 190.X - GradlonlePN 5000 1X.X 1X.X 1X.X 160.00 1X.X Perdioao Aim PP 4 160 7m jnm 50 m 30M Jl'no 30 qo +104 ZanlnlPPA X OX 57,X 57.X 57,00 67,X 57.X —!BeacPNB 1.288.5X 190,00 190,00 1X.00 1X.X 190*0 - GradlenlePP 20 000 2XX 2X,X 2X,X 200,00 200,00 JS2Sp ; 57«™ <;% 'JS SS 2'SS SS it ZIVIPPC46 1 21X.0X 12.70 12,70 12,75 13,X 12.X +1.5,Beta PPA 1802.X0 14.60 14,30 1432 1450 14,30 -4,6 GranoleoPP 2 OX 149 00 149.M 149.X 149,00 149,X -0.3 pIX»ppC57 ffSHS Kg MBlcCalol PPB 277.3X 9999,99 8999,99 9296,75 9999,99 91X.X -3,1 Qur(Je,pp ^ g700 00 9700.00 97X.X 97X.00 9700,00 £ ^fwcSf , S ,1^ J!™ .1^ +£ —p.ooraa PPA 11X 175,0) 175,00 176,00 17&X 175,X -7.8 Gurgel Motor ON 2.000 1600,00 15X00 15X.X 15X.00 1500,00 ™3t PP , mm 2 4X 4« - r.. nBombrll PP 33.207.6X 34,X 33,00 33,97 34.X 34.X +4.6 Gurgel Motor PP 1.800 2399.99 2399.99 2399,99 2399,99 2399,99 -4.0 |HM2- J}£ J'JS JS J'ro ConcordatariasBradEfSCo ON ED 2.525.7X 430.00 430,00 430,00 430.X 430,X / H«StoePP C43 679 OX 41.50 41,X 41,26 41,50 41.X -0.4 p^pTJcLpn « . BradeacoPNED 7.888.1X 460.C0 450,00 454,63 460,00 455.X I Herlng Brlnq PP 7.0X X,X 80.X X.X X.X X.X +9.0 K^IIOPraS 47«™ M00 2MM 581S 3^'m Mm +19 Tfe*» OU. AW. Wn. Mid. IU>. Fech. Oec.Bradesco Inv ON ED 8.1X 530.00 530.00 530.40 S31.01 531.01 / "* 400000 45.X 45.X 45.X 46.X 45.X +2,0 S»OK ™m mm i'l %Bradeaco Inv PN ED 71 100 530,00 530,00 530,42 531.01 531,01 / Iguacu Cale PPB 1.383.900 550,X 5X.X 5X.15 550,00 500.C0 -9.0 plralll Pne^OP C02 reiXO M00 fflOm M ffl 33201 333m +1eBrahma OP C09 1X.0X 406,X 405,00 406.00 405.X 405.X +0.9 ImcoeulPPCOl 1.2X 26,00 26,X 26,X 26,00 26,X +18,1 Pirelli Pneu PP C02 2 558 7m 1t»nn mom l«17d 3mm jm'm +Ep AllpertiPP 66 5X 420 00 420 X 442.56 450,X 450.X -5,2Brahma PPC09 8.783.7X 250.00 239.99 244,95 2X.X 245.X +2.0 InbrecPP ,00000 27^0 27,50 27,X 27.X 27,50 iSidMPP S S2 ™'m mm il Kpp rOOO 1500 is.00 1500 Ys.00 1500 +2,0Braall ON 122.6X 12X.OO 1190,00 119833 12X.01 1200.X - Ind Vlllarea PN 72.384.4X 15.X 14.50 14.58 15,X 14,X -3,3 Pollpropllen PPA 50X 370 X 37000 370 X 370 X 370M 13 BrumadlnhoPP 37.4X 0X 1,70 1.70 1,61 1,90 1,60 +8,4Braa|IPPC64 514.9X 1900,00 1860,X 1878J-4 19I5.X 1870.X -1,0 Inda Roml PN 901.000 240.X 240.X 240.X 240.X 240.X +4.3 Po teno wSb BtISS 2® 2'S 2'S S'S 86 2X 4 50 4 50 4 50 4,50 4.50 -0.2
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opçoes nao
Adriana Lorete1 O primeiro dia da reabertura dos ne-'gócios no mercado de opções, proibi-

| dos desde 22 de junho por causa do caso
. Naii Nahas, foi um verdadeiro fracas-

so. Do volume total da Bolsa de Valo-
•ns'do Rio de Janeiro, NCz$ 32 milhões,
as opções só foram responsáveis por'
uma pequena fatia, de menos do que-07}%, ou seja, NCzS 29 mil 700. Em São
Paulo, a volta deste mercado também
Tói desanimadora: o volume geral foi"de 

NCzS 147 milhões, e as opções gera-
ram apenas NCzS 526 mil, cerca de 0,4%
do total. Antes do caso Nahas este
mercado gerava volumes gigantescos,
que correspondiam pelo menos à me-
tade do total negociado.
- No pregão carioca, era possível com-

provar o movimento fraco. Se antes de
junho, centenas de operadores dispu-
tavam bons negócios com opções, on-
tem o cenário era outro. O número de
operadores diminuiu bastante por cau-
sãTdo caso Nahas e praticamente não
havia o que fazer no mercado de op-
çpes. Apenas uma série, a CLF de Pa-
ranapanema, foi aberta no Rio, com
vencimento para dezembro, e no mer-
cado paulista foram abertas duas sé-
ries, também de Paranapanema. O preço
da série (como se fosse a cotação) foi de
NCzS 28,00. Neste mercado não se nego-
ciam ações, mas direitos de comprá-las
oífvendê-las no futuro.
" Mudanças — Os grandes investi-
dores, que costumavam operar com op-
çoes, simplesmente sumiram, assustados
com as restrições impostas pela Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM). Mas
até mesmo entre profissionais de merca-
do fica evidente que as mudanças eram
•mais do que urgentes. "Era preciso fazer
alguma coisa para mudar o perfil do
mercado de capitais, dando mais força
tiãra os investidores e não aos especula-
aores", acredita Lúcio de Toledo Malta,
gèrente-técnico da corretora Cotibra.

Em abril deste ano as bolsas viram
uAn vencimento de opções recorde, que
gerou um volume financeiro de mais
de NCzS 1 bilhão para a Bolsa de Valo-
i;es do Rio de Janeiro. Participavam
deste mercado grandes especuladores,
como Naji Nahas, Alfredo Grumser e
Léo Kryss. O que se comenta é que
depois do escândalo de junho, os espe-

Elevação das taxas de

juros derruba bolsa em

dia de poucos negócios
Além do fraco desempenho do mercado de opções, o compor-

tamento das bolsas de valores ontem foi influenciado também
pelas altas taxas de juros no curtíssimo prazo. Os investidores
recuaram com medo de que o ovemight volte a dar um ganho
alto acima da inflação, como aconteceu em outubro, colocando
em xeque as aplicações de risco, como ações, ouro e dólar. O
mercado carioca fechou com queda de 1,3% e o mercado paulistacom uma desvalorização de 1,1 %.

Os volumes financeiros foram bem menores do que os regis-
trados nos pregões anteriores: NCzi( 32 milhões no Rio, contra
cerca de NCzS 60 milhões nas últimas semanas e NCzS 147 mi-
lhões em São Paulo, que vinha negociando cerca de NCzS 200
milhões. A proibição das corretoras fazerem day-trade (compra e
venda no mesmo dia) com suas carteiras próprias contri-
buiu também para a queda nos volumes.

Indefinição—Outra notícia que influenciou o comporta-
mento de ontem foi a confirmação da candidatura do animador
Silvio Santos. A expectativa dos analistas de investimentos é de
que os votos da direita se dividam ainda mais, abrindo espaço
maior para os candidatos de esquerda. "Durante alguns dias, até
as eleições, ás bolsas hão deverão ter nenhum movimento
muito emocionante", acredita Luiz Carlos Simão, diretor da
distribuidora Premium.

Ele acredita que os investidores ainda podem selecionar ações
a preços atraentes. "Com esta inflação, várias cotações ficaram
baratas", crê. Os analistas lembram que a maioria das empresas
abertas deverá fechar o ano com excelentes lucros.

^ Os funcionários da CVM voltaram ontem ao trabalho,
depois de três dias de greve de advertência. A expectativa

é de que o presidente José Sarney envie para o Congresso, na
semana que vem, a medida provisória que autoriza a CVM a
cobrar por seus serviços.

Jrrojeçao ao over com

base na inflação do dia

dá 44,93% líquidos
O Banco Central decidiu mesmo ajustar a taxa do ovemight

com base na inflação do momento e não mais na inflação
passada, aquela que é divulgada sempre pelo IBGE no final de
cada mês e que reflete uma defasagem de 13 dias. Com isso, na
abertura deste mês o ganho bruto — sem descontar os
impostos—projeta exatos 49% e o rendimento líquido alcança
os 44,93%, ou 1,87% ao dia.

Comparada com a inflação indicada pelo BTN fiscal, de
37,64%, é uma taxa elevadíssima, correspondendo a um
juro real (acima da alta dos preços) de 8,25% no mês ou 159%,
se for projetada para o período de um ano. Ocorre que,
ao fixar este nível para a taxa de juros no over, o governo está
olhando para a inflação esperada em novembro, próxima dos
41%, e nao mais na taxa passada, divulgada diariamente pelaReceita Federal. Assim, o patamar correto do juro real e de
5,7%.

Os bancos já perceberam há muito tempo esse movimento;
do BC e trataram de ajustar mais um pouco os seus títulos para
corrigir a enorme defasagem entre o ganho do over e o BTN
físca). Ontem, por exemplo, houve CDBs pós-fíxados sendo
negociados na faixa de até 115% ao ano, além da cor-
reção monetária medida pelo BTN. Este nível elevado fica
muito por conta 
do valor reduzi- WtHÊHÊKÊKK
do do BTN *a||^j
combinado com
a política de ju- grama
ros do governo, ' s
que continua
muito alta inde- •
pendente do ín- JÊF
dice escolhido.

Congela-
mento — Nem W
mesmo os tradi- 1
cionais boatos isMO— um novo con- Íl|Sfl I
gelamento de
preços e a queda
do ministro da
Fazenda — aju- »daram a movi-
mentar os mer- ll>
cados de risco, S . ,,
que experimen- n j»U
taram um dia t- - ^
apático. O gra-
ma do ouro continua a seguir uma trajetória contínua de;
queda, e no encerramento dos negócios na Bolsa Mercantil &
de Futuros foi cotado a NCzS 140, um recuo de 1,3%. ,'á o.
dólar permaneceu muito estável, apesar de algumas casas de,
câmbio insistirem em fixar um preço elevado. Na médicu
dos negócios, a moeda continuou a valer NCzS 11,50 para a
venda e NCzS 11,30 para a compra.

Parte desta calmaria continua a ser atribuída ao ingresso de,,
dólares do exterior, transação conhecida por Operação catraca. .,
Esse movimento começou no final do mês passado e se intensi-,,
ficou nesta semana com uma transação feita pelo Banco Ga-,
rantia, que adquiriu o controle acionário da cervejaria Brahma.,
Os especialistas, de modo geral, acham, porém, que a calmaria,
destes mercados pode terminar na próxima semana, e o fator
decisivo vai residir na divulgação das três primeiras semanas do *
índice oficial da inflação, possivelmente na sexta-feira.
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Dólar — a moeda americana voltou a superar a marca dos
143 ienes no mercado de Tóquio, mas as compras dos fundos de
investimentos e a ação de alguns especuladores limitaram os ga-
nhos no fechamento. O dólar foi cotado a 143,08 ienes (após ter
chegado a 143,15 ienes) e a 1,8435 marco alemão. Em Londres, o
dólar manteve-se estável, não tendo sido afetado pelos dados
sobre a diminuição do ritmo de crescimento da economia ameri-
cana divulgados na terça-feira. No fechamento, a moeda ameri-
cana era vendida a 143,15 ienes e 1,8375 marco alemão.
Ouro—O mercado de metais preciosos continua em baixa. A
cotação do ouro em Zurique fechou em USS 373,20, ou
USS 1,05 abaixo do fechamento na terça-feira. Em Londres, a
queda da onça troy de ouro foi maior — USS 3,10 —
pois no fechamento era vendida a USS 373,20. Na Comex de
Nova Iorque, a onça troy do ouro fechou cotada a USS
374,20.
Bolsas — Em Tóquio, o índice Nikkei da bolsa de valores
subiu apenas 0,04% e fechou em 35.564,43 pontos. Foram
negociadas 900 milhões de ações em um pregão tranqüilo. Na
bolsa de Londres, o índice FTSE para as 100 blue chips fechou
com alta de 0,81% em 2.160,1 pontos. No mercado de Wall
Street, o índice Dow Jones caiu nove pontos após ter subido dez e
fechou em 2.645,49 pontos. Foram negociadas 155 milhões de
ações em um pregão em que as ações em alta superaram na
proporção de três para dois as em baixa.

iIMONSENInformações: DQD Gratuito (021) 800-6163 - No Rio de Janeiro: 271-8001

Resumo das Operações
Qtd« Vol
(mil) (NCxt

mil)
Lote Padrão 1.2B9.560 145.665
Concordatárias 259.283 676
Direitos e Recibos 20 346
Fundos de Inc. Fiscais DL 1376 60 2
Exercício de opçfies de compra
Mercado a termo
Opções de Compra 17.020 526
Fracionário 20 55
Total Geral 1.586.740 147.275
índice Bovespa Médio 34.421
trrdlce Bovespa Fechamento 33.751 (-1,1%)
índice Bovespa Máximo 35.206
índice Bovespa Mínimo 33.628
Das 67 ações do BOVESPA, 25 subiram, 24 cairam, 15 permaneceram
estáveis e três não foram negociadas.
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81,00 +1,2*740,00 /45,00 - '

15.700 + 3,2-»105,001800.00 + 9,01130,00 + 8,3 ,30,00 /"7,81 +0.1 1
120,00II,50 -4;f ¦'
20,00 -2^,,27,00510,00 -1.9''350,00 -2,7. ,402,00 + 5,7640,00 +2,8. .280,00 +18,8290,00 + 3,5 '

250,00 - ,360,00 + 3,8400,00 +1.2 '
450.00 +12,557,00 +14.0 '

2700,00 +1,8 .34.500 -1,4790.01 -1,1 '
145,00 +3,5..245,00 +1,2242,00 - .50,0028,60 -6,0 '

7,70 +10,0 ,24.000340,00 +6,0 i
. 318,00290,00 / '

40.00 »• j61.15 +7.263,02 + 0,0 '
105,00III,00 -3,4112,00 +2.73,5031.01 -6,0 '
32.00 +3.2.98,50 -1698,00 -2,0135,00124,10 +0.864,99 +14,0 -i

14.000 -6,614.500 -3,3:100,00 - i37,001150,00 -23,3 J
80.000 / .11,19 -10.433,00 -4,31920,009,40 +1,0940,00 +1,0 ,900,00855.0023,00 + 4,592,00 + 0,0 '

2,60 +4,0 ,39.000 -2.7310,00 - 1
4400,00 - ,49,00 -2,010,00 / '

9,07 /13,50 +12,517.000 -4,4150,00 -620,60 -7,6"'1500.00 +0,6 ,1000.01 +5,118,50 -2.6 >
15,00 -6,2
22,00 - *'
18.70 -1,7 s45,0057,00 =-:
12.80 +1,5

09.100 70,00 70,0010.500 60.000 68.000100 39.500 39.50021.006.400 6,80 8,701.300 48,00 48,0017.740.000 8,10 8,1062.400.000 3,80 3,8971.000 700,00 700,0016,570200 70,00 68,022.000 300,00 300,001.100 2500,00 2500,00287.500 2600,00 2500,0060.000 22,00 22,001.483.000 580,00 570,005.000 2900,00 2900,0018.100 620,00 620,00522.700 670,00 670,0030.000 33,50 3360200.000 29,00 28,5010.400 99,00 99,002.450.100 10,50 10,5016.100 280,00 280,0025.017.100 130,00 130,00186.000 215,00 209,992.500 21.000 21.000700 10.000 10.000102.900 4750,00 4700,00200' 6200,00 6000,0020.000 47,00 47,001.500 65,00 66,00859.000 11,60 11,608.000 34.500 34.5001.000 38.000 38.0001.738.000 72,00 72,0027.600 211,00 210,0054.000 235,00 235,00600.300 6800,00 6450,0060.000 8,50 8,503.000.000 7.30 7,30500 200,01 200,011.250.000 340,00 325,001.000 290,00 290,0080.000 350,00 350,00' 234.000 260,00 250,0091.000 1200,00 1200,00220.000 22.00 22,002.350.000 3,60 3,50200 350,00 350,00150.800 350,00 350,00100 1500,00 1500,001.000 3000,00 3000,0045.000 400,00 400,0012.000 340,00 340,001.100 49,00 49,0060.700 8,00 8,002.450.100 466,00 460,0022.804.700 11,00 11,00090.000 210,00 210,0010.300 200,00 200,001.408.000 210,00 205,00700 300,00 300,00

75,89 75,9058.095 60.00030.500 39.5007,00 7,0048,00 48,008,95 0,003,80 3,00709,32 710,0170,69 73,05300.00 300,002500,00 2500,002807,45 2660,0022,00 22,00579,99 580,002900,00 2900,00620.01 620,01687.56 605,0033,50 33,5028,75 29,0099,31 107,0010,57 10,90280.00 280,00136.57 146,00211,61 215,0021.000 21.00010.000 10.0004749,85 4750,005100,00 6200,0047,00 47,0065,00 65,0012,16 13,0034.500 34.50038.000 38.00072,00 72,03210,36 211,00239,63 240,015556,83 5800,008,50 8,507,30 7,30200.01 200,01334.69 340,00290,00 290,00350,00 350,00250,00 250,001200,00 1200,0022,00 22,003,53 3,60350,00 350,00368,75 370,001500,00 1500,003000,00 3000,00400,00 400,00340,00 340,0049,00 49,008,00 8,0048258 466,0011,20 11,50210,00 210,00200,00 200,00209,82 210,10300,00 300,00400,00 400,0028.500 28.500805,00 805,00700,00 700,00190059 1910,0010,60 10,606400,03 6401,00600,00 600,0018,50 18,5020,57 23,00752.70 800,00131,26 140,0058,50 62,0018,00 18,00

75,90 -6558.000 -3,330.5007,0048,000,00 +563,69 +2,5710,00 -21,189,00 + 0,7300,00 /2500,00 + 25,02500,00 -1,922,00 + 6,2580,002000,00 -3,3620,00 + 0,8805,00 + 3,733,5028,50 -5,0107,00 + 5,010,50 +4,7280,00132,00 +1,1209,99 -4,521.000 + 5,010.000 + 554750,00 +1,05000,0047,0065.00 -7,112,00 +4,334.500 -1,738.000 + 4,172,00 +2,8210,00 +1,4240.00 + 2,15450,00 -2,68,50 -257,30200.01 +33,3330,00 +1,5290,00350,00250,00 + 4,11200,0022,00 +4,73,50 -1,4350,00 -12,5370,00 +5,71500,00 /3000,00 /400,00 -11,1340.00 +1,449.00 +8,88,00 +5,2461.01 +3,511.01 +4,3210,00200,00 -0,4210,00 +5,0300,00400,0028.500 + 0,7805,00 + 0,6899,99 +0,01910,00 +6,110,60 +6,06400,00 +1,5600,00 /18,50 +2,720,00 «800,00 + 9,5131,00 -6,455,0017,20 -4,4

Cambucl PPCasa AngloOP C06Casa Anglo PP C05Casa J Silva PP C03CbpIPE*Cbv Ind Mec PP C07Cemlg PPC50CespPNCevai PNChiarei» PP C06Cia Herlng OPC88Cia Herlng PP C88ClbranPPClcaPPC02Clm Aratu PNCClmltauONClm Itau PNClqulne Petr PNAClqulne Petr PNBCltropectlna PPClímax PPBCobraama PP C01CofapPPColdexPPConeretex PPCondugel PP C03ConfabPPConforja PPConpartPPConst A Llnd PPConst Beter PPBCônsul OP C06Cônsul PPC06Continental PPCopaaPNCopas PPCopene PPA EDCor Ribeiro PPCorbettaPNCosIguaONCosIguaPPCredito NacPPC03Cremer OP C05Cremer PP C05Cruzeiro Sul PP COSCurtPPCOlCzarina PPDPVasconcPPDHBPPC04Diâmetro Emp OP C02Doe Imbltuba PPDocasONDocas PNDona Isabel PP C04DovaPPDuratexPP112

2400,00 2400,00101,50 101,5083,50 81,00349,99 349,004490,00 4400,002000,00 2000,0023,00 21,0082,00 81,0040,00 40,a»45,00 45,0015.700 15.700105,00 105,001800,00 1800,00130,00 130,0028,00 • 26,007,81 7.80120,00 120,0011,50 11,5020,70 20,0027.50 27,00510,00 500,00360,00 350,00400, 400,00530,00 530,00280,00 280,00290,00 290,00250,00 250,00355.10 355,10400,00 400,00450.00 450,0057,00 57,002700,00 2700,0034.999 33.500790.01 700,01145,00 146,00245.11 245,00242,00 242,0050,00 50,0028.51 28,507,60 7,8023.000 23.000340,00 340,00318,00 318,00330,00 200,0040.00 40,0057,50 57,5063.01 63,01105,00 08,00110,00 110,00113,00 112,003,50 3.5031,01 31.0132,00 32,00100,00 08,1998,00 98,00135.00 132,00124,10 124,1055,00 55,0015.000 14.00014.500 14.500100,00 100,0037,00 37.001200,00 1150,0080.000 80.00011.19 11,1936,00 33,001920,00 1020,009,50 9,40930,00 930,00900,00 900,00855,00 855,0024,00 22,6092,00 02,002,50 2,5040.500 39.000311,00 310,004500,00 4400,0049,00 49,0010,00 10,009,06 9,0813,50 13,5018.000 17.000150,00 140.000,69 0681450.00 .1450,001000.01 1000,0119,00 18,5015,00 15,0022,00 22.0017,00 16,5245.00 45,0057,00 57,0012.70 12,70

4561,262000,0022,1481,8740,0045.0015.700105,001800,00130,0027,337,80120,0511,5020,4828.01506,30359,32401,08534,55280,00290,00250,0035568400,00450,3457,002700,00

60.00046.00025,007,50340,003,5210,0023,0060,0018,0068,0066,004,60570,00640,0029,007,6011,2015,0011.8054,00800.0047,0060,0020,401446,001700,0016,5616,50155.01

Madelrit PPMagneslta OP C06Magnesita PPA C05Maio Qallo PPManahPNManahPPManasa PNMangels Indl OP C08Mangels Indl PP C06Mannesmann OPMannesmann PPMarcopolo PPMarlsol PPMarvinOPMarvInPPMasterPPAMaxlon PNAMaxIonPPAMelhor SpOPC02Melhor SpPPC02Mendes Jr PPAMendee JrPPBMero Invest PNMercS Paulo ON INTMerc 8 Paulo PN INTMerc S Paulo PN PMet Barbara PPMet Gerdau OPMet Gerdau PNMet Gerdau PPMetal Leve PP C42MetlsaPPEBSMlcheletto PP C24Mlnuano PPModdataPP

4.4005005.866.00040046.600130.1009006648.50018.062.800602.4003.4755007150050.0001.060.300180.00058.40052500250.000200.00078.5006.50020.00031.60030.200398.3008.172.000510.0001.900212500816.9001006.150.0003.650.0007.000
1.000239.3004.0002.145.000520.000472.40060.0008.0002.020.00010.000150.00002.30018.500173.40010020.000

Oscilantes do Msreado Oscllaçtes do Bovsspa
290,00250,00360,00400,00465.0057,002700,0034.999700.01145,00250,00242,0050,0030,008,0024.200340,00318.00330.0140.00615063,02110.00111.01113,003,5031.0132,00100,0098,00135,00124,10

Brlnq. Mimo ppJ.B. Duarta op
Cosiguaon
Cia Herlng op
Melhor SP op

Sifco ppFerro Bras ppAzevedo ppCBV Ind Mec pp(Jnlpar ppb
790,01145,00245,80242,0050,0028,647,8824.103340,00318,00310,9940,00

32,40
1.150,00

710,00
90,01

350,00

Perdigão pnTransparana ppCesp pnAvipal on
D.F. Vasconcelos pp

8.500,00
17.000,00
23.000,00

74,99
368,00

Ferbasa ppVklr. Smarina op
Aracruz ppbLam Nacional ppParanapanema pp 66,00306,00265,00256,0018,00350,00460,00485,003600,0240,0016,5075,00120,00

21.40024.00020.00063,504,0125,00150,00700,0035,0040,00123,00210,00225,002650,001000,00350,00

Mercado à vista 63,01107,04110,97112,1036031,0132,0099,2998,00134,97124,1064,9114.06214.500100,0037,001158,3380.00011,1934,381920.009,74943,32900,00855,0023,5892,002,5339.707310,994556,2549,0010,009,0813,5017.147145,890,631499,251000.0118,8615,0022,0016,9645,0057,0012.75

8.400 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 + 4,013.500 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 -7,61.050.000 18,50 18,60 18,86 19,00 19,00 + 5,554.314.300 28,00 26,80 27,85 29,00 27,006.318.100 20,00 20,00 20,01 21,00 20,00 -2,4100 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 + 0,63600 2000,01 2000,01 2024,57 2050,00 2050,00 +2,530.200 50,00 40,00 40,00 60,00 50,00 + 21,02.068.600 200,00 190,00 10167 200,00 105,00 -2,51.000 4400,00 4400,00 4400,00 4400,00 4400,00 +1,13.300 27.100 27.100 27.100 27.100 27.100 + 0,354.000 15.350 15.300 15.388 15.400 15.3003.796.000 5,00 4,80 4,80 5,00 4,80 -4,0141.000 351,00 340,00 350,02 380,00 340,00 -6,520.800 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00821.200 0,20 0,20 051 10,00 10,00 +5534.101.400 1050 0.00 10,24 10,50 10,00 +4,832000 16.299 16.209 16500 18.300 16.300 -4,1405.000 85,00 85,00 86,01 87,00 87,00 +2,325.300 24.000 23.000 23.188 24.000 23.000 -4,1210.000 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 -3540.000 60,00 58,50 50,63 80,00 58,50 + 0,824.400 01,01 01,01 01,01 01,01 01,01 -14,11.720.000 100,00 07,00 100,63 102,00 100,0020.000 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 +7,129.000 220,00 220,00 22358 225,00 225,00 +25183.800 187,00 186,00 187,00 187,00 186,90 -0525.000 232.00 230,00 23150 232,00 230,0020.000 560,00 550,00 550,00 550,00 550,00 + 0,532.900 05,00 05,00 05,00 05,00 95,00 + 3,2714.600 2860 23.50 28,50 28,50 28,50383.700 40,00 40,00 40,02 40,02 40,01 +0,042.530.900 43,00 40,50 42,14 44,00 41,00 -1,9300 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 + 2,81.157.100 44,00 44,00 44.61 45,01 45,01 +0.09.600 190.000 189.000 190.000 190.000 189.999 + 2,7100.000 25.00 25,00 25,00 25,00 25,00 -3.840.000 3400,00 3350,00 3381,25 3400,00 3350,00 -1,4877.400 2220,00 2220,00 2242,58 2250.00 2230,00 + 0,430.000 16,00 16,00 16,00 16.00 16,00 + 66191.600 190,00 190,00 19061 190,01 190,001.288.500 190.00 190,00 190,00 190.00 190,002.802.000 14.50 14,30 14,32 1460 14,30 -4,6277.300 9999,99 8999,00 9296,75 0999,99 9100,00 -3,11500 175.00 175.00 175,00 175,00 175.00 -7,833.207.600 34,00 33,00 33,07 34,00 34,00 + 4.62.525.700 430.00 430,00 430,00 430,00 430,00 /7.888.100 460.00 450,00 454,63 460,00 455,00 /8.100 530,00 530,00 530,40 531,01 531,01 /71.100 530,00 530,00 530,42 531,01 531,01 l130.000 405.00 405X0 406,00 405.00 405,00 +0,08.783.700 250,00 239,90 244,95 260,00 245.00 + 2.0122.800 1200,00 1190,00 1198,63 1200,01 1200.00514.900 1900.00 1850.00 187854 1915,00 1870.00 -1,05.000 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 -4,335500 8000.00 8000,00 6000,00 8000,00 6000.0018.900 18.500 18.400 18.492 18600 18.800 + 4.42.600000 10,00 9,60 9,87 10,00 9,60 -8.525.000 05,00 95.00 95,00 05.00 95.00 /567.300 100.00 100.00 112,77 125,00 125,00 + 66,65000 730,00 730.00 730.00 730,00 730.00 -1.4342.000 106,00 103,00 104.82 105,01 103.00 -1.9900 3100.00 3000,00 3022.33 3100,00 3001.00 + 0.0914800 510060 4900.00 4957.33 5100,00 4900.00 -3.93.000 4200,00 4200.00 4200.00 4200.00 4200.00 + 5.050100 110,00 110,00 116,59 120.00 115.00 -11,54600 42000 42.000 42000 42001 42.000 + 5,0

Abe Xtal PPAAcÒ Altona PPAco$ VIII PP C51Aduboe Trevo PP C14Agrale OPAgrale PPAgrlmlsa PP C01Ag roceres PP C08Albarus OPAlpargatas ONAlpargatas PNAmadeo Rossl PPAmazônia ONAmerica Sul ONAmerica Sul PNAmerica Sul PP C05Antarct Nord PNAduatec PP C07Aracruz PPBArtexPPArthur Lange PPAvipal ONAvipal OPAi» Vedo PPBamsrind Adm OU EDBamerind Br ON EDBamerlnd Seg PN EDBandeirantes PP C04Baner) PP C15Banes paONBanespa PNBanespa PP C59Banrisu! ONBanrisul PNBardella PPBarretto PPBBelgo Mlneir OPBelgo Mlneir PPBemgePNBotcPNABescPNBBota PPABlc Calol PPBBjobras PPABombrll PPBradesco ON EDBradesco PN EDBradesco Inv ON EDBradesco Inv PN EDBrahma OP CO0érahma PP C09Brasil ONBrasil PP C64Srãsll Segur ONBrasllit OP C08Brasmotor PP C05Brasporola PPABrlnq Mimo OP C02Brinq Mimo PP C02CPafariniPPCMAMinerPPCacique PPCaemi Metal PP C01CaiuaONCalfat PP C01Camacari PPA

EclIPPEco,to mico PNEconomlco PP C05EdisaPN Moinho SantOPCC7Moinho Sant PP C07Mont Aranha PPMontreal PPC03MullerPPMultltextll PP C23

ElebraPP C30Eletrobraa PNBElumaOPElumaPPEmbraerPNEpedaSIm PPEricsson OPEst Bahia PNEstrela OP C03Estrela PP C03Eternlt ONFNVOF C07F N V PPA C07Fab C Renaux PP C06Fafry 

400.0028.500805,00
2.4007001.000322.0003.50080.00080.0001.40072.00076.322.000348.700252.00010.536.70010.064.900

400,0028.500805,00700,001900,0010,606400,00

15.00014.500100,0038,001200,0080.00011,1936,001920,0010,00060,00000,00855,0025,5002,002,6041.000311,004700,0049,0010,000,0713,5018.000150,000,701500.001000.0110,0015,0022.0017,5045.0057,0013,00

1900,0010,606400,00600,0018,5019,50725,00131,0054,0017,00

Nakata PP C04Nativa PNNogam PPBNord Brasil ONNord Brasil PNNordon Met OP C08NoroosteONNoroeste PNLllliJ J'J'Olvebra PP C40OrionPPOmiexPPOsaPPOxiteno PNA

157.30027.60069.439.000100.000200.000189.0001.245.000521.00047.40023.400172.400200.00043.00042.60010.404.40020.000100.0008.005.80049.00025.10021.531.50033.00050.00012.100.000

691252 7000,00 6500,00600,00 600,00 600,00561,58 600,00 600,0037.48 40,00 36601,50 1,50 1,509,90 10,00 10,000,11 0,11 0,1015,10 15,10 15,1073,00 73,00 73,001209.31 1300,00 1300,0060.00 60,00 60,00106.00 106,00 106,00120,00 120,00 120,002837,15 2900,00 2900,0050,37 60,00 60,003,30 3.30 3,304,01 5,00 5,0085.01 85,01 85.0170.000 70.000 70.000160,00 160,00 160,00200.00 200.00 200.00149.00 149,00 149,009700,00 9700,00 9700,001500.00 1500,00 1500,002399,99 2399,99 2399,9941,26 41,50 41,0060.00 60,00 60,0045,00 45,00 45,00500.15 550,00 500,0026,00 26,00 26,0027,50 27,50 27,5014,58 15,00 14,50240,00 240,00 240,0017.49 17,50 17,01252.73 260.00 260.006.42 6,50 6.50501256 5100,00 5100,0055,00 55,00 55,0067,00 67,00 67,0044.46 45.00 44.00190.00 190.00 190.0010,00 10.00 10.00796,64 800.00 785.00796,30 800.00 785,0044.00 44.00 44.004404,03 4500.00 4400.00

Ferbasa PPFerro Bras OPFerro Bras PPFerro Ugas PPFertlbraa PP ESFertisul OP C02Fertisul PP 002FertlzaPPFlbamPPFinobrasa PNA 189Forja TauruaPPFrangosul PN 180Frangosul PP 180FratHePPFrlgcbraa PNFundlrossi PP

58.100 7000,00 6500,0050.000 600,00 600,00104.100 560,00 560,0062.560.800 40,00 35,001.500.000 1,50 1,506500.500 0,50 0,50210.000 0,10 0,10850O 15,10 15,1063.300 73,00 73,007.200 1250,00 1250,00100.000 60,00 60,0010.000 106,00 106,00070.000 120,00 120,00288.000 2800,00 2600,015.700.700 60,00 58,00600.000 3,30 3,301.059.800 4,80 4.8048.000 85.01 85,01100 70.000 70.0005.000 160.00 160,0020.000 200.00 200.002.000 149,00 149,00200 9700.00 9700.002.000 1500,00 1500,001.800 2399.99 2399.99679.000 41,50 41,007.000 60.00 60.00400.000 45,00 45.00I.363.900 550,00 500.001.200 28.00 26,00100.000 27.50 27,5072.384.400 15.00 14.50901.000 240.00 240.006.731.000 16.50 16,501.100 250.00 250,00II.720 000 6,00 6,0010.600 5000.00 5000.00100.000 56,00 55.00500 000 67.00 67.003.783.500 44,00 44,00889.500 190.00 190.0055300 10.00 10.0089.300 800,00 785.002.160.700 800.00 785.004.500 000 44,00 44.00151.500 4410.00 4400.00

20.0002.200.00052.000
590,00 590,006,00 6,00100,00 90,7725,50 2560080,00 980,004,70 460244,80 234,000,82 0,81110,00 106,00305,00 305,00385,00 381,0065,00 83,0040,00 30,0662,00 58,0032,40 32,4036,00 35,0036,50 36,5039,00 39,0016.20 185020,00 20,005,70 5.7016.500 15.8001410,00 1410,004,40 4,40550,00 550,001010,00 1000,00260,00 259,99205,00 200,10330,00 330,00196,00 180,00730,00 700,00370,00 370,0043,00 42,504,30 4.3031,00 31,0019,50 19,5010,00 10,0021,00 21,0082,00 80.002400.00 2400,00755.00 755,00750,00 750,00800.00 800,001000.00 1000,00980,00 980.001000.00 1000,00

268.500880.0006.806.500Papel Slmao PPPara Deminas PP C12Paraibuna PPParanapanema OPParanapanema PPPaul Enorgla ONPaul Energia PNPaul F Luz OP C05Perdigão PNPerdigão PPPerd'gao Agr PNPerdigão Agr PPPerdigão Alm PNPerdigão Alm PPPérsico PPPetrobras PP C57Petropar PP C01Pettenati PPPeve ON 189Peve Prédios PNPirelll OP C92Pirelli PP C92Pirelll Pneu OP C02Pirelli Pneu PP C02Polialden PPPollpropilen PPAPoli tono PNBProgresso PN INTPrometal PPPronor PNA 189Pronor PNBPronor PPA 189Ouèmle Oeral PN

4.473.50056.00043.624500117.50096.6002.062.30030320019.827.80028.5001620.0001.8004.160.7005.755.7001.178.60012.0001.180.000201.60010.0004.747.7001.197 1007916002.558.700156.0005.000672.00011.400.0005.816.900860.000600002.070.000120.000112.30021.3002.0004.0002.6002 50010.000

Glannini PPGomes Almeid OEGradiente PNGradiente PPGranoleo PPGurgel PPGurgel Motor ONGurgel Motor PPHercúlea PP C43Hering Brinq PP
Iguaçu Caie PPBimcosul PP C01Inbrac PPInd Villares PNInda Romi PNIneparPPInvés tecPNInvicta PP C01lochpePNIpiranga Dís OP C05Ipiranga DIs PP C05Ipiranga Pet PP C05Ipiranga Ref PP C05Iplac PPItaubanco ON EDitau banco PN EDItaunense PPItausa PN

450,0015.001.904.5019,506.502.50600,02

450,0015,0066.5001.00037.490.00086.2003.163.0007.73000010.700.50046.000

420,0015.001,704,5019,005,012.20600,02

420,0015.001.704.5019,005,002.20600,02
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tes, da Franga), Vujacic Budimir (Partisan). ta do goleiro Ricardo Cruz ao time. podemos melhorar." Luis Carlos, com razao, acha

Palmeiras tenta Maradona nao • 
i • • 1 s 1 A • 1

lideran<ja contra joga e ameaga OOiaCICirO 
3XJKX3, 6 QAlVlClcl

O Internacional dsixcir Ncipoli Andrade so tem uma possibilidade de en- fendeu por tantos anos sao minimas. "Estou durante uma partida". Outras duas alteraQoes
sAo PAULO — Palmeiras e Interna- nApoles Italia Deoois de faltar frentar o Flamengo e escapar do incomodo inteiroe a disposipao do Nelsinho". Ja libera- certas para o classico com o Flamengo: Leo-,

cional, de Porto Alegre, completam as l6 ho- aos treinamentos e nao aparecer na concen- banco de reservas, admitido pelo pr6prio tecni- do pelo departamento medico, so precisa recu- nar(j0 n0 iUgar de Marco Aurelio e Willian,-no.
ras, no Morumbi, a primeira rodada da se- tra?a0, 0 argentino Diego Maradona foi im- co Nelsinho apos o empate com o Sao Paulo, perar a forma fisica, perdida em duas semanas de Tato pr0VaVel time: Acacio, Luis Carlos'
Dartida foi^diada dTSdniineo rarahoie'oor- * dejogar a partida de ontem do Napoli Para continuar como titular, o ex-meio-campo parado ... Winck, Leonardo, Quiiionez e Mazinho; Ze d0;partida toi adiadade dommgopara noje por contra o Wettingen, da Sui?a, pela segunda do Roma tera que contar com a nao recupera- Boiadeiro e considerado fundamental no r 

' - •m Wi,li„n Tit DRhetn ,„que a Policia Militar vetou o Parque Antarti- rodada da Copa da Uefa e ameagou deixar ?ao de Marco Antonio Boiadeiro, que, as vol- esquema idealizado por Nelsinho. A lentidao Carmo, ,
clube' "Esta e minha ruptura definitiva com tas com uma virose, nem viajou coin o time de Andrade no combate e na arma?ao nao tem Bismarck. 0 time e aguardado hoje cedcrde
Napoli", disse Maradona, horas depois, em para o amistoso em Goias. agradado ao treinador, fa confesso de Boiadei- volta de Goiama. A tarde e livre e amanha sera

Ho Mornmhi melhor entrevista exclusiva a RAI, a emissora estatal A julgar pelo otimismo de Boiadeiro, as ro, a quem classifica de "jogador moderno, disputado o coletivo final para o jogo com o.
0 tecnico Leao promete um time ofensivo ChanC6S 3e Andrade enfrentar 0 time qUC de" din5mico e caPaz de realizar m"ltiplaS fun?6es Flameng°-

CfnHnri0 ^tundido, so jogou 30 minutes,: no segundo |
lider isolado do Grupo B. Pelo Inter, a pn ci tempo —, o time italiano sofreu para veneer -m e D "¦ a

a^rregularidade deHua equipe, que a?™ Por2a 1 ealcan9arasoitavas-de-Ll. jV*lTY1 
All(fi^da nao conseguiu se firmar e se pertur- 0 gerente-geral do Napoli, Luciano Mog- If 3lll I MM II ° IW ..

ba com facilidade. gi, disse que Maradona sofreu "punigao disci-  Ari Gomes — 14/01/S7 oiavo Ruiino —17/03/89
A intranquilidade dos jogadons gauchos plinar" pelas faltas aos treinos e por ter apare- AdeOlir &COIlSelh&

tao grande que o meio-campo Luis Carlos c'do apenas uma hora antes do jogo. D , ~
Martins e o reserva Marquinhos trocaram Maradona nao aceitou os argumentos: "Nao UCDClO B. DSO SC mS&BBbS! wjfflHjfl rOlpB^ ''" '
socos no treino de anteontem e acabaram foi uma decisao equivocada, tomada por gen- irritar r»r\m nf/^rtcac MHHMk «HHbafastados do elenco. Com a decisao, Bonami- 'e que nao entende futebol. Sinto que, por II LI Lai L>UII1 UICIISHj GHBUb
go passa a ser titular. Se a entrada de Bona- detras dela, ha algum proposito".  mHHH $ ik ^
migofacilita para queo time seja mais eficien- 0 Napoli entrou em campo com Massimo drama que pereegue Bebeto nos dias que BBK .gfe jgT 

I
te na marca^ao, a saida de Martins sigmfica Mauro, ex-jogador da Juventus e da Udinese, V antecedem o classico de donungo com o ^ T, 5^4' i
menos movimentagao e velocidade para o ata- no lugar de Maradona, e o inexperiente Zola, rentroavante do futeLl^rlfs^tVTdiferenga jg ^

. 
fa/fflg/r^ VelosQi Dida,Toninho. Marco Jntfndot Snti^^

Careca, Gauco e Paulinho Carioca. Inter-RS: UefaTpraisando da vit6iia, o Napoli come" ?o de 1946, quando defeiideu pela primeira vez ^ A, ¦ MB. iTaffarel; Chiquinho, Norton, Aguirregaray ?ou todo no ataque e criou (e pe^eu) duas seu novo clube, o Fluminense, contra seu time de ~ 
i t. \ \ .

Jacquet; Norberto, Bonamigo, Luvanor e Ze boas oportunidades antes dos 10 minutos. coragao: o mesmo Vasco. 0 resultado final 8pT- "W • - N !Carlos; Nelson e Roberto Carlos. Mas, aos 14, a zaga italiana (alhou num cru- fo. 0 a 0 mas elcmina.s esqueceu aquela semana. ^ 
^ ifPW' •—^^—— zamento da direita e Bertelsen marcou para aquelc dia, aquele jogo. A pressao foi muito 1 ,J '

Copa do Mundo — Se a sele^o da Wettingen. ^Na'seniana passada, Ademir Menezes, mais 1 Ml 'Z 
"'1

Fran?a nao se classificar para a Copa do 0 jogo ficou emocionante. 0 Napoli avan- conhecido entre os vascainos como Queixada, \ IR jR |ft\ % jgBMg -.¦¦¦
Mundo suas possibilidades sao remotissi- <;ou todos os jogadores mas nao conseguiu varias vezes campeao estadual pelo Vasco e maior . A jtmas —, o sexto cabeoa-de-chave sera a Espa- marcar ate o fim do primeiro tempo. As duas artilheiro da historia do clube, ao lado de Rober- Ademir contou a Bebeto como ; .
nha, atras de Italia, Argentina, _Alemanha, melhores chances foram criadas e desperdiga- to Dinamite, conversou durante longo tempo sofreu ao enfrentar o Vasco lBelgica e Brasil. Se a Alemanha nao se classi- das pelos atacante sui?os. No intervalo, com Bebeto. Ha muita coisa em comum entre os jk i
ficar, a lnglaterra tambem Rca com direito tecnico Albertino Bigon conversou com Ca- dois goleadores quando o assunto em questao sao que ira sofrer no domingo". ensina o ex-jogador, fabulosa foi o Coronel Antonio Menezes, pai de
encabe?ar seu grupo._A iniorma?ao loi dada reca, que passara o primeiro tempo em pe, aos polemicas transferencias para clubes de torcidas 56 anos. Ele sabe o que fala. Os rotulos de de- Ademir, o tutor de Bebeto esse ano foi o empre- L
pelo presidente da Fifa, Joao Havelange. Os gritos, para tentar orientar o time, e o langou rivais e, principalmente, apaixonadas. sertor, merceniirio e traidor que acompanham sario Jose Moraes, cue o presidente Gilberto ..cab^as-de-chave obedecem a melhor classiti- no lugar de Cnppa. A entrada do brasileiro a primeira semelhanca e puramente geografi- Bebeto no seu cotidiano sao iguais aos que perse- Cardoso Filho nao quer ver nem pintado.
^a°no 

ultimo Mundial. Argentina, Alema- mudou o Napoli. ca Ambos foram descobertos no Nordeste. Ade- guiram Ademir naquele inesquecivel ano de 1946. Para a torcida do Vasco, Ademir passou a ser
n aUnfr,!!;, nHrfr'n Aos dois minutos do segundo tempo, mir Menezes veio do Sport Recife, enquanto "Minha transferencia foi milionaria. Meu passe chamado de papai, uma forma debochada de se

itiL P Hp arnrHn rom n ^mnmn He nnntns enquanto a zaga do Wettingen marcava Care- Bebeto foi comprado ao Vitoria da Bahia. Os custou 35 contos de reis e ganhei na mao outros refenr a dependencia que o filho tinha do pai
ca e Carnevale, Baroni subiu para marcar, de dois passaram por dificil periodo de adapta?ao, 40 contos." Bebeto foi comprado ao Flamengo para resolver seus problemas Para os dese-

S,i cabeca, o gol de empate. 0 resultado ainda at^ conseguirem provar que tinham capacidade por USS 2 milhoes e ganhou de luvas USS perados rubro-negros, Bebeto nada mais e do um
ea0D. . 

r , . *j .. de jogar no time titular. E, ao se tornarem idolos 300 mil. simples chorao, crianga mimada e que por qual-
Atl^tico — O meia Marquinhos, do A- ciassincava os suigos e o mpou pressionou intocaveis, brigaram com os dirigentes e passaram As razoes para desergoes tambem se identifi- quer coisa debulha-se em lagrimas. "E assim mes-
tletico-MG, foi suspenso pelo STJD por ape- perdeu gols ate que, aos 29 minutos, Mauro para Q ja(j0 jnimig0 "§ muita coincidencia", cam. O pivo da discordia entre jogadores e diri- mo. Eles so vao perder a raiva se voce voltar",
nas um jogo e, como ja cumpriu a suspensao sofreu penalti. Ele mesmo bateu e converteu. admite Ademir. gentes foram as renovagoes de contratos. Se ha 50 brinca Ademir, que dois anos depois retornou a
automatica, podera enfrentar o Fluminense, Com o placar favoravel, Bigon tirou Careca, "Voce precisa entrar em campo disposto a anos quem pertubou a tranquilidade de Ciro Sao Januario. "Com aquele homem, Flamengo
domingo, no Mineirao. que saiu mancando, e colocou o zagueiro fazer oiividos de mcrcador para todas as otensas Aranha, presidente do Vasco, com uma proposta nuncamais , descarta Bebeto.

Bigliardi.
*

Esportes jornal do brasil
Dllmar Cavalher

ira||KfWf!T

, gill I, BMlMWn in,

Junior tremou com muita disposigao para enfrentar o ataque vascaino no Jim de semana
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Telê começa a renovação

do Flu testando 
juniores

Telê Santana deve iniciar o processo de
renovação do time do Fluminense antes do
que se imaginava. No coletivo de ontem ele
experimentou, pela primeira vez, o lateral-es-
querdo César, dos juniores. Amanhã, testará
Marcelo Xerife, zagueiro-central, também jú-
nior. Embora o técnico não confirme — "es-
tou apenas observando" —, às mudanças no
time estão próximas de ocorrer.

Para o jogo com o Atlético Mineiro,
Telê não corre o risco de mexer muito na
defesa. Insatisfeito com o rendimento de Vág-
ner contra o Naútico, ele promove a volta de
Rangel à zaga. Com o teste de Marcelo Xeri-
fe, fica óbvio que Vágner está pouco cotado.

As evidências que as mudanças vão acon-
tecer ficam claras nas próprias palavras de
Telê. "Sei que esses meninos estão bem, por
isso merecem ser observados. Se treinarem
satisfatoriamente, podem entrar no time." Cê-
sar está entusiasmado com a possibilidade
de ser promovido. 

"A Vontade é muita, basta
ter a chance que me firmo".

Mas o coletivo de ontem não serviu apenas
para Telê observar os jovens: João Santos,
Cacau e Fernando Cruz treinaram entre os
titulares. Destes, Fernando Cruz é quem reú-
ne mais chances de entrar, já que Donizete es-
tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Telê só definirá a equipe no coletivo
de hoje. Ele terá a volta de Marquinhos,
Lucas e Rinaldo, que estavam se recuperando

de contusões. È certo que, embora ofensivo, o
Fluminense terá quatro homens no meio cam-
po. O apoiador Vander Luiz acha que esta é a
melhor forma de enfrentar seu ex-clube, o
Atlético. "Embora ache que eles não tenham
a mesma aplicação de anós atrás, é melhor
nos precavermos".

de Jogador. Hoje, a maioria nio qan n»
dar de poiMo. Ajndow» a inplaatar
oqvtttttftrtrtti» BMÉft^-Pkip ápmát
fase roltar, n professor Min a receita de
tf quate quatro década» o discípulo, "t

preciso padtnda e qae o deiXttt fazer a
reaovaçio, qae os rearitadoa aparecem O
Flaatoense kt a opçlo certa, voltara a
vencer."

Boiadeiro ainda é dúvida

Andrade só tem uma possibilidade de en-
frentar o Flamengo e escapar do incômodo
banco de reservas, admitido pelo próprio técni-
co Nelsinho após o empate com o São Paulo.
Para continuar como titular, o ex-meio-campo
do Roma terá que contar com a não recupera-
ção de Marco Antônio Boiadeiro, que, às vol-
tas com uma virose, nem viajou com o time
para o amistoso em Goiás.

A julgar pelo otimismo de Boiadeiro, as
chances ae Andrade enfrentar o time que de-

fendeu por tantos anos são minimas. "Estou
inteiro e à disposição do Nelsinho". Já libera-
do pelo departamento médico, só precisa recu-
perar a forma física, perdida em duas semanas
parado.

Boiadeiro é considerado fundamental no
esquema idealizado por Nelsinho. A lentidão
de Andrade no combate e na armação não tem
agradado ao treinador, fã confesso de Boiadei-
ro, a quem classifica de "jogador moderno,
dinâmico e capaz de realizar múltiplas funções

durante uma partida". Outras duas alterações;
certas para o clássico com o Flamengo: Leo-,
nardo no lugar de Marco Aurélio e Willian,-no.
de Tato. Provável time: Acácio, Luís Carlos'
Winck, Leonardo, Quinonez e Mazinho; Zé do,
Carmo, Boaideiro, Willian e Tita; Bebeto • &
Bismarck. O time é aguardado hoje cedo-de
volta de Goiânia. A tarde é livre e amanhã será'
disputado o coletivo final para o jogo com o.
Flamengo. 1

Esportes

Luís Carlos

Ele luta pela Ia

chance de jogar

em sua posição

cedo já. ser apr ntado titular no jogo com o Vasfip,
até porque Uidemar teve de treinar na íatéral-es»
querdo no lugar de Leonardo, ainda gripado e-fe»
bril.

Natural de Cascavel, no Paraná, Luís Çarlçs
chegou ao Flamengo em 85, acompanhado por
Alcindo. Em 86, jogou várias vezes no time de .
júnior, ao lado de Aílton, Zinho e o próprio
Alcindo. "Era um time muito bom." O entrosa-
mento, portanto, com, esses jogadores poderá facili-
tar sua atuação. "Naquela equipe, jogava na frente,
mas como quarto-homem de meio-campo, sempre
auxiliando na marcação."

"Vamos fazer um revezamento pela esquerda,
mas, a princípio, vou atuar mesmo mais como
segundo homem de marcação", explicou Zinho',
como deverá ser seu entendimento com Luís Càr-
los. Para Aílton, a presença do companheiro' dam
mais força ofensiva, sem desguarnecer o meio-cám-
po. A escalação de Luís Carlos é defendida,.ppf .
boa parte dos jogadores. Apenas um é definitiva-
mente contra: Uidemar, com quem disputa vaga*

"É o tipo do jogo bom para se consagrar ou se
arrasar. Todo mundo quer jogar. Espero que tenfia
chegado o meu momento", entende Uidemar. Para
Luís Carlos, é a hora que mais ansiava.

Copa do Mundo—Se a seleção da
França não se classificar para a Copa do
Mundo — suas possibilidades são remotíssi-
mas —, o sexto cabeça-de-chave será a Espa-
nha, atrás de Itália, Argentina, Alemanha,
Bélgica e Brasil. Se a Alemanha não se classi-
ficar, a Inglaterra também fica com direito a
encabeçar seu grupo. A informação foi dada
pelo presidente da Fifa, João Havelange. "Os
cabeças-de-chave obedecem à melhor classifi-
cação no último Mundial. Argentina, Alemã-
nha Ocidental, França e Bélgica são garanti-
dos. Depois, entra o pais organizador, a
Itália, e, de acordo com o cômputo de pontos
necessários a esse caso, a sexta cabeça-ae-série
é do Brasil."
Atlético — O meia Marquinhos, do A-
tlético-MG, foi suspenso pelo STJD por ape-
nas um jogo e, como já cumpriu a suspensão
automática, poderá enfrentar o Fluminense,
domingo, no Mineirão.

Botafogo será

cauteloso no

jogo com Goiás
Os sucessivos problemas de contusões e

suspensões, que desta vez deixarão Mauro
Galvãò, Renato, Gustavo e Paulinho Criciú-
ma fora da partida de sábado, contra o Goiás,
no Serra Dourada, levaram o técnico do Bo-
tafogo, Edu, a abdicar, pelo menos para este
jogo, de sua filosofia de atacar sempre. Era
assim que ele gostaria de ver o time atuando
nesta segunda fase do Campeonato Brasileiro.
Os desfalques, no entanto, fizeram o técnico
admitir que um empate emi Goiânia será um
bom resultado. "Seremos realmente cautelo-
sos. O Goiás tem uma artilharia danada e
uma defesa muito experiente."

Na manhã de ontem, o Botafogo sou-
be que o lateral-esquerdo Renato não tem
condições de jogo para sábado, por ter sido
expulso na partida entre Atlético-GO, clube
em que jogou, e Ceilândia, no dia 15 de
outubro e válida pela Divisão Especial. Ele
ainda não foi julgado e, segundo o artigo 30
da Resolução de Diretoria (RDI) 02/86, da
CBF, nenhum atleta pode se transferir com
um caso pendente na Justiça. Renato só terá
condições legais após o dia 7, data do seu
julgamento.

Com isso, Edu foi obrigado a repen-
sar sua decisão de barrar Marquinho. Antes
do coletivo de ontem, o técnico conversou
com o lateral e deu-lhe um ultimato. "Ele sabe
que só jogará porque Renato não tem condi-
ções. Disse-lhe ainda que esta será a última
chance para que se firme". Maurício, com
dores musculares, e Gòttardo, recuperando-se
da extração de uma unha, não treinaram.
Ambos, contudo, devem jogar sábado. Um
dos poucos motivos que alegraram de Edu foi
a bela atuação de Milton Cruz, autor do único
gol do coletivo. O técnico confirmou a vol-
ta do goleiro Ricardo Cruz ao time.

Maradona não

joga e ameaça

deixar Napoli
NÁPOLES, Itália — Depois de faltar

aos treinamentos e não aparecer na concen-
tração, o argentino Diego Maradòna foi im-
pedido de jogar a partida de ontem do Napoli
contra o Wettingen, da Suíça, pela segunda
rodada da Copa da Uefa e ameaçou deixar o
clube. "Esta é minha ruptura definitiva com o
Napoli", disse Maradona, horas depois, em
entrevista exclusiva à RAI, a emissora estatal
italiana. Sem seu maior craque e quase todo o
tempo desfalcado do brasileiro Careca—que,
contundido, só jogou 30 minutos, no segundo
tempo —, o time italiano sofreu para vencer
por 2 a 1 e alcançar as oitavas-de-final.

O gerente-geral do Napoli, Luciano Mog-
gi, disse que Maradona sofreu "punição disci-
plinar" pelas faltas aos treinos e por ter apare-
cido apenas uma hora antes do jogo.Maradona não aceitou os argumentos: "Não
foi uma decisão equivocada, tomada por gen-te que não entende futebol. Sinto que, pordetrás dela, há algum propósito".

O Napoli entrou em campo com Massimo
Mauro, ex-jogador da Juventus e da Udinese,
no lugar de Maradona, e o inexperiente Zola,
de 20 anos, como substituto de Careca, que,
sentindo a perna direita, ficou no banco.

Uefa e precisando da vitória, o Napoli come-
çou todo no ataque e criou (e perdeu) duas
boas oportunidades antes dos 10 minutos.
Mas, aos 14, a zaga italiana falhou num cru-
zamento da direita e Bertelsen marcou para o
Wettingen.

O jogo ficou emocionante. O Napoli avan-
çou todos os jogadores mas não conseguiu
marcar até o fim do primeiro tempo. As duas
melhores chances foram criadas e desperdiça-
das pelos atacante suíços. No intervalo, o
técnico Albertino Bigon conversou com Ca-
reca, que passara o primeiro tempo em pé, aos
gritos, para tentar orientar o time, e o lançou
no lugar de Crippa. A entrada do brasileiro
mudou o Napoli.

Aos dois minutos do segundo tempo,
enquanto a zaga do Wettingen marcava Care-
ca e Carnevale, Baroni subiu para marcar, de
cabeça, o gol de empate. O resultado ainda
classificava os suíços e o Napoli pressionou e
perdeu gols até que, aos 29 minutos, Mauro
sofreu pênalti. Ele mesmo bateu e converteu.
Com o placar favorável, Bigon tirou Careca,
que saiu mancando, e colocou o zagueiro
Bigliardi.

O 
meia Luís Carlos, 21 anos, tem três dias para
conquistar a oportunidade de jogar pela pri-meira vez na sua verdadeira posição, desde que foi

promovido pelo técnico Candinho aos profissio-
nais no ano passado. "Quero acabar de vez com
essa imagem de centroavante. Nem biotipo tenho",
afirma, baseando-se em seus l,75m e 63kg. De fato,
lembra mais jogador de meio campo. Fisicamente,
chega a lembrar Lico, ex-jogador do Flamengo no
início da década.

O sofrimento de dois artilheiros

Ademir aconselha
Bebeto a não se
irritar com ofensas

O 
drama que persegue Bebeto nos dias que
antecedem o clássico de domingo com o

Flamengo já fez parte da vida de outro famoso
centroavante do futebol brasileiro. A diferença
está na época. Ademir Menezes passou por
idêntica sensação de Hesp<;nero e aflição em mar-
ço de 1946, quando defendeu pela primeira vez
seu novo clube, o Fluminense, contra seu time de
coração: o mesmo Vasco. O resultado final
foi 0 a 0, mas ele jamais esqueceu aquela semana,
aquele dia, aquele jogo. "A pressão foi muito
grande."

Na semana passada, Ademir Menezes, mais
conhecido entre os vascainos como Queixada,
várias vezes campeão estadual pelo Vasco e maior
artilheiro da história do clube, ao lado de Rober-
to Dinamite, conversou durante longo tempo
com Bebeto. Há muita coisa em comum entre os
dois goleadores quando o assunto em questão são
polêmicas transferências para clubes de torcidas
rivais e, principalmente, apaixonadas.

A primeira semelhança é puramente geográfi-
ca. Ambos foram descobertos no Nordeste. Ade-
mir Menezes veio do Sport Recife, enquanto
Bebeto foi comprado ao Vitória da Bahia. Os
dois passaram por difícil período de adaptação,
até conseguirem provar que tinham capacidade
de jogar no time titular. E, ao se tornarem ídolos
intocáveis, brigaram com os dirigentes e passaram
para o lado inimigo. "É muita coincidência",
admite Ademir."Você precisa entrar em campo disposto a
fazer ouvidos de mercador para todas as ofensas

Ari Gomes —14/01/87

Ademir contou a Bebeto como
sofreu ao enfrentar o Vasco

que irá sofrer no domingo", ensina o ex-jogador,
56 anos. Ele sabe o que fala. Os rótulos de de-
serior, mercenário e traidor que acompanham
Bebeto no seu cotidiano são iguais aos que perse-
guiram Ademir naquele inesquecível ano de I946."Minha transferência foi milionária. Meu passe
custou 35 contos de réis e ganhei na mão outros
40 contos." Bebeto foi comprado ao Flamengo
por USS 2 milhões e ganhou de luvas USS
300 mil.

As razões para deserções também se identifi-
cam. O pivô da discórdia entre jogadores e diri-
gentes foram as renovações de contratos. Se há 50
anos quem pertubou a tranqüilidade de Ciro
Aranha, presidente do Vasco, com uma proposta

fabulosa foi o Coronel Antônio Menezes, pai de
Ademir, o tutor de Bebeto esse ano foi o empre-.
sário José Moraes, cue o presidente Gilberto
Cardoso Filho não quer ver nem pintado.

Para a torcida do Vasco, Ademir passou a ser
chamado de papai, uma forma debochada de se
referir à dependência que o filho tinha do pai
para resolver seus problemas. Para os dese-
perados rubro-negros, Bebeto nada mais é do um
simples chorão, criança mimada e que por qual-
quer coisa debulha-se em lágrimas. "È assim mes-
mo. Eles só vão perder a raiva se você voltar",
brinca Ademir, que dois anos depois retornou a
São Januário. "Com aquele homem. Flamengo
nunca mais", descarta Bebeto.

Careca, Gaúco é Paulinho Carioca. Inter-RS:
Taffarel; Chiquinho, Norton, Aguirregaray e
Jacquet; Norberto, Bonamigo, Luvarior e Zé
Carlos; Nélson e Roberto Carlos.

"Candinho me lançou de centroavante, porque
era a única opção que tinha", desculpa. A posição
que ele mais gosta de jogar é a que Espinoza o
colocou no treino tático de ontem: entre a interme-
diária e a área adversária. "Foi um bom, mas
podemos melhorar." Luís Carlos, com razão, acha

Justiça garante

prosseguimento

do Brasileiro
A continuação normal do Campeonato

Brasileiro foi garantida ontem por liminar
concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro. No seu despacho, o desem-
bargador Salim Saker cassou a medida caute-
lar dada pela 27* Vara Cível ao Coritiba,
na noite de sexta-feira, 27 de outubro, que
garantia ao clube a participação no campeo-
nato. O Coritiba foi eliminado da competição
por não ter comparecido ao jogo contra o
Santos, em 22 de outubro.

Segundo o diretor jurídico da CBF, Carlos
Eugênio Lopes, o desembargador Salim Saker
entendeu que o Coritiba violou norma consti-
tucional que proíbe recorrer á Justiça comum
antes de esgotados os recursos nos tribunais
desportivos. A ação caütelar do Coritiba foi
distribuída à 4* Vara Cível para instrução e
posterior julgamento.

Iuguslávia — O técnico da Iuguslá-
via, Ivica Osim, convocou 17 jogadores—seis
de equipes do próprio país e o restante de
times do resto da Europa — para o amistoso
contra o Brasil, dia 14, em João Pessoa. A
delegação chega na véspera, ao Rio, e faz
conexão para a capital paraibana.

Foram os seguintes os jogadores convoca-
dos: Ivkrovic Tomsilav (Sporting, de Portu-
gal), Omerovic Fahrudim (Partisan, da Iugus-
lávia), Spasic Phedrag (Partisan), Stanojkovic
Vujadin (Partisan), Balhc Mirsad (Sion, da
Suíça), Jozic Davor (Cesena, da Itália), Had-
zibegic Farnk (Sochaux, da França), Katanec
Srecko (Sampdoria, da Itália), Jankovic Mi-
lan (Anderlecht, da Bélgica), Brnovic Dragol-
jub (Metz, da França), Vulic Zõran (Mal-
lorca, da Espanha), Susic Safet (Paris.
Saint-German, da França), Vuovic Zlatko
(Paris Saint-German), Stojmovic Dragan (Fr-
vena Zvezba, da luguslávia), Pancev Darko
(Frvena Zvezba), Jamovljevic Dragan (Nan-
tes, da França), Vujacic Budimir (Partisan).

Espinoza muda ataque do Fia

A idéia de transformar o Flamengo em um time
mais ousado começa a ganhar contornos defiriiti-
vos na cabeça do técnico Valdir Espinoza. Por is-
so, após o coletivo da manhã dessa manhã, nà
Gávea, O treinador deve confirmar a entrada de
Luís Carlos no ataque, ao lado de Alcindo e Bujica."Não podemos passar um jogo chutando uma ou
duas vezes a gol." Apesar da justificativa, a escala-
ção de Uidemar não está descartada.

Na verdade, Luís Carlos terá dupla função pelo
que mostrou no treino tático de ontem. Além de
melhorar o fraco aproveitamento ofensivo da equi-
pe no campeonato — em 11 jogos, marcou apenas
seis gols —, Luís Carlos vai ajudar no bloqueio do

meio-campo, revezando-se com Zinho na faixa es-
querda do campo. "O time não pode ficar frágil na
marcação", sustenta Aílton.

Espinoza aposta na juventude para conter o
toque de bola do Vasco. Nas conversas com os
jogadores, ele procura enfatizar dois aspectos im-
portantes: tranqüilidade e determinação. Percebe-
se que o time está disposto a tudo para não perder
o jogo de domingo. "E o momento de nos superar-
mos. O Flamengo está para explodir, quem sabe
não é contra o Vasco?", acredita Fernando, que
respondeu às promessas de gol de Bebeto, com
ironia. "Espero que não chore depois do jogo."

Afinal, vencer o Vasco não é impossível. Zico

»rt«i
foi úm dos que reconheceu a qualidade técnicàjío
adversário, mas lembrou que, da mesma formacjúè
o Flamengo, também é uma equipe em formação.
A diferença, segundo ele, é que o Flamengo tem
poucas chances de se recuperar na competição. O
técnico Espinoza'é outro com poucas esperanças.

Com contrato até dezembro de 90, disse que foi
contratado pelo Flamengo para dois trabalhos nó
clube: recuperar a equipe no Brasileiro e realizar
uma boa temporada no próximo ano. "Sabia, que
seria difícil armar o time agora. Mas uma coisa.não
invalida a outra", confirmando sua disposição de
se manter no clube, mesmo no caso de o Flamengo
amargar sua quarta derrota consecutiva.

Palmeiras tenta

liderança contra

o Internacional
SÂO PAULO — Palmeiras e Interna-

cional, de Porto Alegre, completam às 16 ho-
ras, no Morumbi, a primeira rodada da se-
gunda fase do Campeonato Brasileiro. A
partida foi adiada de domingo para hoje por-
que a Polícia Militar vetou o Parque Antarti-
ca, devido às obras de recuperação das vigas
de sua estrutura. A transferência agradou aos
jogadores do Palmeiras, que consideram o
gramado do Morumbi melhor.

O técnico Leão promete um time ofensivo
porque a vitória coloca o time paulista como
líder isolado do Grupo B. Pelo Inter, a princi-
pai preocupação do treinador Carbone é com
a irregularidade de sua equipe, que ain-
da não conseguiu se firmar e se pertur-
ba com facilidade.

A intranqüilidade dos jogadores gaúchos é
tão grande que o meio-campo Luís Carlos
Martins e o reserva Marquinhos trocaram
socos no treino de anteontem e acabaram
afastados do; elenco. Com a decisão, Bonami-
go passa a ser titular. Se a entrada de Bona-
migo facilita para que o time seja mais eficien-
te na marcação, a saída de Martins significa
menos movimentação e velocidade para o ata-
que.

Palmeiras: Veloso; Dida, Toninho, Marco—CITA O Rin^oiro»
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<$ Tele Santana deve 0 processo de de contusoes. £ certo que, embora ofensivo, Vt Y
renova^ao do time^do Fluminense antes do Fluminense tera quatro homens no meio cam- > ~ * tR"

experimentou, pela primeira vez, 0 lateral-es- melhor^onna' Je& enfrentar ^u evclube^0 fe <' - fltl' '

Marcelo Xerife, zagueiro-central, tamtem "Embora ache
nior. Embora 0 tecnico nao corifirme — "es- a mesma aplicacao de anos e melhor ¦.•

.tou apenas observando"—, as mudansas no nos precavermos". * l4 wwH8lfl' ' ' r^gg^ j
time estao pr6ximas de ocorrer. 119*^'' '"'•>! ~ 

yj»
Tele nao corre 0 risco de mexer muito na 7j"xf fnj vialtn HUE 

'

defesa.Insatisfeitocom0rendimentodeVag- W7lW Ios tDWUI i» - , 
*'*v7il„ •

¦net contra 0 Nautico, ele promove a volta de n bph «>» ¦ |

; As evidencias que as mudan«as vao aeon- '. 'ft-»lj1**T' °T
tecet ficam clarasnas proprias palavras de jwww^iwi fn» -j^Mgsv <T *
Tele. "Sei que esses meninos estao bem, por ¦'f*J| ;.' -^"V* '"? ||H| •
isso merecem ser observados. Se treinarem | jw|i'pipert«>d» . djMl* <• ,
satisfatoriamentc, podem entrar no time." Ce- «l^c«kei,<»a($.6iSl,2W ^^J^HBgridpr , -'\V'^I;- TT'
sar esti entusiasmado com a possibilidade tfBKp it »|M<l(ii fr'jtlMB TptHl fc '
de ser promovido. "A vontade e muita, basta f>jl{|lj ttiiwlWniliil r«i jiiitl (HliKl.
ter a chance que me firmo". MhMMttatavtk^^llcniiManvift »':v* . . ''*^3^,'

r- Mas 0 coletivo de ontem nSo serviu apenas I,ft walwto rtfc> |W ib» i.-;' *¦' ' '
para TelS observar os jovens: Joao Santos, A*y*^yjl <*>"«*«* J^ r,
Cacau e Fernando Cruz treinaram entre os . "'^wK¦K, - ¦*---';.' '*"
titulares. Destes, Fernando Cruz e quem reu- rotor, 0 profesor^totfw a vwcMa (k •.«-

•t6 suspenso pelo terceirocartao amarelo. fNda» pactfad* e fw 0 Mm bttr EgE*1, 1 'f;^;¦ fe>!
Tele sd definira a equipe no coletivo yy?* fggl^0S|<^>M^^11' '''•^^;/Y:,v-.-: >. <¦ •'

de hoje. Ele tera a volta de Marquinhos, WBIIIi*«e W ft Wi ** i*W" -.'• -. \ IB . 
'JBnV ."V.!' '

Lucas eRinaldo, que estavam se recuperando !"*'? flEK jj^^frSSfSt^^rormmfim^poai^^'^fcii^cnfai^' 
''-^^H''

p^SZS 2&r Espinoza 
muda^£^e do Fla I

rlrt Ttraciloirn -iA*m d*Aw» f^M'An A ideia de transformar 0 Flamengo em um time meio-campo, revezando-se com Zinho na faixa es- foi um dos que reconheceu a qualidade tecniCa'doJ-'-rd.&JJ.CirO JOSO com IrOlClS mais ousado come?a a ganhar contornos definiti- querda do campo. "0 time nao pode ficar fragil na adversario, mas lembrou que, da mesma forma que
A continua?ao normal do Campeonato Os sucessivos oroblemas de cnnfiicScs V0S na,ca'Ksa, ° tec"lco Valdir Espinoza. Por is- marca?ao", sustenta Ailton. 0 Flamengo, tambem e uma equipe em forma?ao.

Brasileiro foi garantida ontem por liminar suspensoes aue desta vez deixarao Mauro n' 
a^°S °, CO jVO , man ra ^essa manha, na Espinoza aposta na juventude para conter 0 A diferen?a, segundo ele, e que 0 Flamengo tem

concedida pelo Tribunal de Justiga do Estado Galvao, Renato Gustavo e Paulinho Criciu- ?a.ve2,' ? na^or ^eve confirmar a entrada de toque de bola do Vasco. Nas conversas com os poucas chances de se recuperar na competigao. 0
do Rio de Janeiro. No seu despacho, 0 desem- ma fora (ja partija (je sabado contra 0 Goias "xk a ?s n0 a clue'30 . 0 "e Alcindo e Bujica. jogadores, ele procura enfatizar dois aspectos im- tecnico Espinoza: e outro com poucas esperan^asr-
bargador Salim Saker cassou a medida caute- no Serra Dourada, levaram 0 tecnico do Bo- , ° Poc^emos1 Pa®sar um jogo chutando uma ou portantes: tranqiiilidade e determinate. Percebe- Com contrato ate dezembro de 90, disse que-foilar dada pela 27 Vara Civel ao Contiba, tafogo, Edu, a abdicar, pelo menos para este duas vezes a gol. Apesar dajustificativa, a escala- se que 0 time esta disposto a tudo para nao perder contratado pelo Flamengo para dois trabalhfis ribna noite de sexta-feira, 27 de_ outubro, que j0g0) <je sua fiiosofia de atacar sempre. Era ?ao de Uidemar nao esta descartada. ^ ojogodedomingo. "E 0 momento de nos superar- clube: recuperar a equipe no Brasileiro e realftdf'

vuffa* f®11!01?3?3® n0 canipeo- assjm qUe e[e gostaria de ver 0 time atuando verdade, Luis Carlos tera dupla fungao pelo mos. 0 Flamengo esta para explodir, quem sabe uma boa temporada no proximo ano. "Sabialque
nato. O Contiba foi elinunado da competiQao nesta segunda fase do Campeonato Brasileiro. que mostrou no treino tatico de ontem. Alem de nao e contra 0 Vasco?", acredita Fernando, que seria dificil armar 0 time agora. Mas uma coisa nao80 J080 00 Os desfalques, no entanto, fizeram 0 tecnico melhorar 0 fraco aproveitamento ofensivo da equi- respondeu as promessas de gol de Bebeto, com invalida a outra", confirmando sua disposi?ao de

SecunHn o Hirctnr innrtirn An prp rarinc ?c^m't'r ^"e ?m em Goiania sera um P6.no campeonato ¦— em 11 jogos, marcou apenas ironia. "Espero que nao chore depois do jogo." se manter no clube, mesmo no caso de o Flamengo
'Eiia&ruo Lhnes o desemharoador Salim SaWer bom resultado. "Seremos realmente cautelo- seis gols—, Luis Carlos vai ajudar no bloqueio do Afinal, veneer 0 Vasco nao e impossivel. Zico amargar sua quarta derrota consecutiva.cugemo Lopes, 0 aesemoargaoor isaum iaker sos. O Goias tem uma artilharia danada .entendeu que 0 Contiba violou norma consti- uma defesa muit0 experiente." * ,
tucional que proibe recorrer a Justi?a comum 1 ' n „ J(,
antes de esgotados os recursos nos tribunals Na manha de ontem, 0 Botafogo sou- LjUIS LtOrlOS cedo ja ser apontado titular no jogo com 0 Vasco,
desportivos. A agao cautelar do Coritiba foi ^ SHe. 0 la^ral-esquerdo Renato nao tem ate porque Uidemar teve de treinar na lateral-es-,
distribuida a 4* Vara Civel para instru^ao condi^oes de jom para sabado, por ter sido |?1A L.|._ la querdo no lugar de Leonardo, ainda gripado efe-.
posteriorjulgamento. expulso na partida'entre Atletico-GO, clube J-ilC lUlcl Dcla JL {' bril.

Iairoalavia — 0 tecnico da Iueusla- Que jogou, e Ceilandia, no dia 15 de , Wl , . n . , . „ .
via, IvjcaOsim,convocou 17 jogadores—seis outubro e valida pela Divisao Especial. Ele pllflTIPC Hp lOCfir 

Natural de Cascavel, no Parana, Luis Carlos
de equipes do pr6prio pais e 0 restante de ainda nlo foi julgado e, segundo 0 artigo 30 t/IIcUlCe UC JOgaT -,| jBBPBM chegou ao Flamengo em 85, acompanhado poi;
timradoresto<hEuropa -para0amistoso ^a Resolugao de Diretoria (RDI) 02/86, da 0„„ . • ^ MSKmMmm ^c«nda !6, jog^1pri^.Ts no time-de
contra 0 BrasU, dia 14, em Joao Pessoa CBF- nenhum atleta pode se transferir com 6111 SUB POSlCdO '£> N AHPI|H J"".10'- 30 lado de Allton- Zinho e 0 propno
delegaoao chega na vfepera, ao Rio, e faz vaeteo pendente na Justiga. Renato so tera * 5 

HHgf' 
* Alcindo. "Era um time muito bom." 0 entrosa-

conexao para a capital paraibana. condigoes legais apos 0 dia 7, data do seu meia Luis Carlos, 21 anos, tem tres dias uara ^ \Wm-- mKKKmCW mento, portanto, confesses jogadores podera facili-
Foram c« seguintes. os jogadores convoca- julgamento. yj conquistar a oportunidade de jogar pela pri- i ^ ' AMik M tar sua atua?ao."Naque!a equipe, jogavanafrertte,'

dos: Ivkrovic Tpmsilay (Sporting, de Portu- Com isso, Edu foi obrigado a repen- meira vez na sua verdadeira posigao, desde que foi F im M mas conio quarto-homem de meio-campo, sempre
gal), OmerovicF^irudim (Partisan, da Iugus- sar sua decisao de barrar Marquinho. Antes promovido pelo tecnico Candinho aos proflssio- 

auxiliando na marca?ao.
mvia), Sp^ic Phedrag (Partisan), Stanojkovic do coletivo de ontem, 0 tecnico conversou nais no ano passado. "Quero acabar de vez com 

"Vamos fazer um revezamento pela esquerda,Vujadin (Partisan), Balhc Mirsad (Sion, da com 0 lateral edeu-lheumultimato. "Ele sabe essa imagem de centroavante. Nem biotipo tenho" t mas, a principio, vou atuar mesmo mais como
c'CJ«vo[''ces®na'1daItalka).Had- que so jogara porque Renato nao tem condi- afirma, baseando-se em seus 1,75m e 63ke. De fato' I^^Hv * segundo homem de marcagao", explicou Zinho;

?oes. Disse-lhe ainda que esta sera a ultima lembra mais jogadorde meio campo. Fisicamente' como devera ser seu entendimento com Luis Car-;
2HiMaSM«^6n3n^ chance que ^ firme ' M?unc10' mm chega a lembrar Lico, ex-jogador do Flamengo no JV VI «P^ los. Para Ailton, a present do companheiro dara
jub (Metz, da Franca) Vulic Zoran IMal- dores musculares, e Gottardo, recuperando-se inicio da decada. flr mais for?a ofensiva, sem desguarnecer 0 meio-cam-
lorca, da Espanha), 

'Susie 
Safet (Paris da «**&> de uma unha- na0 treinaram. "Candinho me lancou de centroavante noraue • M || P°- 

A <f ala?ao de Luis CarloS| e defendida poc
Saint-German, da Fran?a), Vuovic Zlatko Ambos, contudo, devem jogar sabado. Um era a unica opcaoSSS'teSK So 

" 
^ « WW • • *' boa parte dos jogadores. Apenas um e defimtiva,

(Paris Saint-German), Stojmovic Dragan (Fr- dos poucos motivos que alegraram de Edu foi que ele mais gosta de jogar'e a que Espinoza 0 M W 
' '* 

» mente contra. Uidemar, com quem disputa vaga/.
vena Zvezba, da luguslavia), Pancev Darko a bela atua^o de Milton Cruz, autor do unico ^olocou no treino tato de ontem en reTinteme° MB UE E 

otipo do jogo bom para se consagrar ou^e

tf«,S»r5K- i&'jsxttzzxz WmSm,.. SE"—-

Palmeiras tenta Maradona nao IT 
~ 

^ 

^

e duvida no Vasco
O Internacional deixar IMapOll Andradesotemumapossibilidadedeenfrentar Boiadeiro e considerado fundamental noesque- • Amistoso — 0 Vasco derrotou o Goiav

• S. ^ PAUL?,— palmeiras e Interna- NAPOLES, Italia — Deoois de faltar aos ° ?"eng0 e ^P31 d° banco de reservas: 0 ma idealizado por Nelsinho. A lentidao de Andra- ontem & noite, em Goiania, por 1 a 0—gol de Tita,Clonal, de Porto Alegre, completam as 16 ho- treinamentos e nao aparecer na concentracao ex-meio-campo_do Roma tera que contar com a de no combate e na armagao nao tem agradado ao aos 31 minutos do seeundo temoo— em Dartida1ras, no Morumbi, a pnmeira rodada da se- 0 art!entino Dieao Maradona foi imnedidlwfo n r,ecup.era?ao Marco Antonio Boiadeiro, treinador, fa confesso de Boiadeiro, a quem classi- , . . . '
fcunda fase do Campeonato Brasileiro. STS?r1 9ue' as voltas c°m i™a virose, nem vjajou com 0 fica de "jogador moderno, dinamico e capaz de monotona, onde os jogadores nao apresentaramo
partida foi adiada de domingo para hoje por- t™e. Para ° am!stos.o em Goias. A julgar pelo realizar multiplas fun?oes durante uma partida". minim<> empenho, mais preocupados com os jogo&
que a Policia Militar vetou 0 Parque Antlrti- SSlKSS^i? de Boiade.ro, as chances de Andrade Qutras duas alteraS6es certas para 0 classico com 0 do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.ca, devido is obras de recuperacao das vieas vopa aa ueia e ameajou deixar. 0 clube. enfrentar 0 tune que defendeu por tantos anos ™ \ , y, ... a™,, „ •»•
desua estrutiira. A tramfeSagradoSs » "iptura definitiva com 0 Na- sao mlnimas. "Estou inteiro e I disposi^o do If)nardo no lu8ar de Marco Aureho e 

^ 1°™?°™ 
ass,stirain 30 amisttfSo:

jogadores do Palmeiras, que consideram P°".»111886 Maradona, horas depois, em en- Nelsinho". Ja liberado pelo departamento medico, wilhan, no de Tato. Hoje os jogadores tem a tarde (renda de NCzS 33.530,00), comemorativo dos-50,
gramado do Monimbi melhor. trevista exclusiva 4 RAI, a emissora estatal ele so precisa recuperar a forma fisica, perdida nas livre e amanha realizam 0 ultimo coletivo antes da anos da Federa^ao Goiana de Futebol. O Vasco

O tecnico LeSo promete um time ofensivo italiana. Sem seu maior craque e quase todo duas semanas que ficou parado. partida contra 0 Flamengo. recebeu NCz$ 60 mil de cota. '
porque a vitoria coloca 0 time paulista como tempo desfalcado do brasileiro Careca—que, 1
lider isolado do Grupo B. Pelo Inter, a princi- contundido, s6 jogou 30 minutos, no segundo ———
pal preocupapao do treinador Carbone e com tempo —, 0 time italiano sofreu para veneer ^ —a irregularidade de sua equipe,, que ain- por 2 a 1 e alcansar as oitavas-de-fmal. m B ___ 1 , 

m . J m •"1"1 •

*ss5sas2e§ttsi: u solrimento de dois artilneirosA intranquilidade dos jogadores gauchose plinar" pelas faltas aos treinos e por ter apare- Arfpmir an^ncalUn  Ari Gomes—14/01/87
tlo grande que 0 meio-campo Luis Carlos cido apenas uma hora antes do jogo SJLUCmir aCOnSeina - HHKBHHK"'

gf^^sarsss^ f^oaaSofse Wm~' HHWHbl 
•

ajtaaSSLS" writer 
com ofensas f 

Ml

te'na nmnac5oraaqsaidat'dee Mart^fsfenifiM O Napoli entrou em campo com Massimo drama que persegue Bebeto nos dias que Jgl BBI -
menos movimen'tacao e velocidade nara^ Mauro no lugar de Maradona> e 0 inexperien- w antecedent 0 classico de domingo com 0 |^Hl ,, mjm MmM 1 W&BfV ¦ 1 I-
que 

^ veiociaaae para 0 ata- te Zola> de 20 anos, como substitute de Care- Flamengo ja fez parte da vida de outro famoso ^ ^
Palmeiras-. Veloso; Dida, Toninho, Marco ca, que, sentindo a perna direita, ficou no b/.asileiro' A diferen?a • :

Antonio eAbelardo; Junior, Elzo e Bandeira; banco. O time italiano come<;ou todo no ata- Sn/T'r Meneze.s.Passou Por
Careca, Gauco e Paulinho Carioca. Inter-RS: que, mas aos 14 minutos a zaga falhou rn ^ !i! de^sPfro e ^'^9 em mar" ^Taffarel, Cluquinno, iNonon, Agmrregara/e 7#* c 7,V.lJa.nJ! h.',^ Ip? | »
Jacquet; Norberto, Bonamigo, LuvanoreZe ficou emoaonante. No intervaFo, 0 ticnico coracao- n ifV'T ^ f
(Slos; Nelson e Roberto Carlos. AM» Bigonconvenoo com ,ue Ibi ^3B ' Ml'-

narf^n?„r nTn° aquele dia, aquele jogo. "A pressao foi muito Wf ? PWHHI !
Copa do Mundo - Se a selepao da ' 6 ° ^ "° gra^e" 1 

* ¦ ' 
'

Franca nSo se classiftcar para a Copa do a™ Hnica a Na semana passada, Ademir Menezes, mais wm 1 m\ ;
Mundo — suas possibilidades sao remotissi- . ! d0 se8ttI,do tempo, en- conhecido entre os vascainos como Queixada, \ ! HI t
inas—, 0 sexto cabe^a-de-chave sera a Espa- ^ r 

zagaao Wettingen marcava Careca varias vezes campeao estadual pelo Vasco e maior I8». j'' ^ ^ 
'I

nha, atiis de Italia, Argentina, Alemanha, ® ^meva'e, Baroni subiu para marcar, de artilheiro da historia do clube, ao lado de Rober- Ademir contou a Bebeto como sofreu ao enfrentar o vasco •>«« . .
Belgica e Brasil. Se a Alemanha nao se classi- caw^a, 0 gol de empate. O resultado ainda to Dinamite, conversou durante longo tempo
(icar, a Inglaterra tambem fica com direito classificava os sui?os e 0 Napoli pressionou com Bebeto. Ha muita coisa em comum entre os que ira sofrer no domingo", ensina 0 ex-jogador, fabulosa foi 0 Coronel Antonio Menezes pai de'"'
encabe?ar seu grupo. A informa?ao foi dada P6™5" 80ls ate_que, aos 29 minutos, Mauro dois goleadores quando 0 assunto em questao sao 56 anos. Ele sabe 0 que fala. Os rotulos de de- Ademir, 0 tutor de Bebeto esse ano foi o'empre-^' !
pelo presidente da Fifa, Joao Havelange. "Os sot reu penalti. Ele mesmo bateu e converteu. polemicas transferencias para clubes de torcidas sertor, mercenario e traidor que acompanham sario Jose Moraes, que 0 presidente Gilberto' "
cabe?as-de-chave obedecem a melhor classifi- Com o placar favoravel, Bigon tirou Careca, rivais e, principalmente, apaixonadas. Bebeto no seu cotidiano sao iguais aos que perse- Cardoso Filho nao quer ver nem pintadoca?ao no ultimo Mundial. Argentina, Alema- que saiu mancando, e colocou 0 zagueiro A primeira semelhan?a e puramente geografi- guiram Ademir naquele inesquecivel anode 1946 ., , ,, ...
nha Ocidental, Franga e Belgica sao garanti- Bigliardi. ca. Ambos foram descobertos no Nordeste. Ade- "Minha transferencia foi milionaria. Meu passe u j ajorcida "° Vasc°. Ademir passou a ser ^
dos. Depois, entra o pais organizador, mir Menezes veio do Sport Recife, enquanto custou 35 contos de reis e ganhei na mao outros c fama .° Je papA1u uma lorma debochada de se'
Italia, e, de acordo com 0 computo de pontos r-11 o brasileiro Romano, centroavante Bebet0 foi comPrado ao Vitoria da Bahia. Os 40 contos." Bebeto foi comprado ao Flamengo re enr a dePendencia que 0 lilno tinha do pai «

2 milMes •sMh™de >-»uss :

nas um jogo e, como ja cumpriu a suspend CamoeL ontem naHdanriaTnmn pfa 0 lado "E muita coincidencia", cam; 0 P|V0 da dlscordia entre jogadores e diri- mo. Eles so vao perder a raiva se voce voltar",
autom&tica, podera enfrentar o Fluminense, resultado n pcu 

'rnnwonin 
a Hawifira- ad™tf Ademir. gentes foram as renovagoes de contratos. Se ha 50 brinca Ademir, que dois anos depois retornou a

domingo, no Mineirao. cao — na'nrimeira oartida otimeromeno 6 precisa entrar em camP° disP°sto a anos quem pertubou a tranquilidade de Ciro Sao Januario. "Com aquele homem, Flamengo
¦HiiiiiiHmMHBHnBBH venceu por 1 a 0. 

fazer ouyidos de mercador para todas as olensas Aranha, presidente do Vasco, com uma proposta nunca mais", descarta Bebeto.

i •'
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Dllmar Cavalher
i eie começa a renovaçao

do Flu testando 
juniores

de contusões. Ê certo que, embora ofensivo, o
Fluminense terá quatro homens no meio cam-
po. O apoiador Vander Luiz acha que esta é a
melhor forma de enfrentar seu ex-clube, o
Atlético. "Embora ache que eles não tenham
a mesma aplicação de anos atrás, é melhor
nos precavermos".

unior treinou com muita disposição para enfrentar o ataque vascaíno TWjtn^desemana

Espinoza muda ataque do Fia
A idéia de transformar o Flamengo em um time

mais ousado começa a ganhar contornos definiti-
vos na cabeça do técnico Valdir Espinoza. Por is-
so, após o coletivo da manhã dessa manhã, na
Gávea, o treinador deve confirmar a entrada de
Luís Carlos no ataque, ao lado de Alcindo e Bujica."Não podemos passar um jogo chutando uma ou
duas vezes a gol." Apesar da justificativa, a escala-
ção de Uidemar não está descartada.

Na verdade, Luís Carlos terá dupla função pelo
que mostrou no , treino tático de ontem. Além de
melhorar o fraco aproveitamento ofensivo da equi-
pe no campeonato — em 11 jogos, marcou apenas
seis gols —, Luís Carlos vai ajudar no bloqueio do

meio-campo, revezando-se com Zinho na faixa es-
querda do campo. "O time não pode ficar frágil na
marcação", sustenta Aílton.

Espinoza aposta na juventude para conter o
toque de bola do Vasco. Nas conversas com os
jogadores, ele procura enfatizar dois aspectos im-
portantes: tranqüilidade e determinação. Percebe-
se que o time está disposto a tudo para não perdero jogo de domingo. "E o momento de nos superar-
mos. O Flamengo está para explodir, quem sabe
não é contra o Vasco?", acredita Fernando, querespondeu às promessas de gol de Bebeto, com
ironia. "Espero que não chore depois do jogo."

Afinal, vencer o Vasco não é impossível. Zico

foi um dos que reconheceu a qualidade técnica'do
adversário, mas lembrou que, da mesma forma queo Flamengo, também é uma equipe em formação.
A diferença, segundo ele, é que o Flamengo tem
poucas chances de se recuperar na competição. O
técnico Espinoza: é outro com poucas esperançasr-

Com contrato até dezembro de 90, disse quefoi
contratado pelo Flamengo para dois trabalhôs rtb
clube: recuperar a equipe no Brasileiro e reãlfôáf
uma boa temporada no próximo ano. "SabíaVquç
seria difícil armar o time agora. Mas uma coisá naq
invalida a outra", confirmando sua disposição de
se manter no clube, mesmo no caso de o Flamengo
amargar sua quarta derrota consecutiva. ' " 1

Luís Carlos

Ele luta pela Ia

chance de j ogar

em sua posição
meia Luís Carlos, 21 anos, tem três dias para
conquistar a oportunidade de jogar pela pri-meira vez na sua verdadeira posição, desde que foi

promovido pelo técnico Candinho aos profissio-nais no ano passado. "Quero acabar de vez com
essa imagem de centroavante. Nem biotipo tenho",
afirma, baseando-se em seus l,75m e 63kg. De fato,
lembra mais jogador de meio campo. Fisicamente,
chega a lembrar Lico, ex-jogador do Flamengo no
início da década.

"Candinho me lançou de centroavante, porqueera a única opção que tinha", desculpa. A posição
que ele mais gosta de jogar é a que Espinoza o
colocou no treino tático de ontem: entre a interme-
diária e a área adversária. "Foi um bom, mas
podemos melhorar." Luís Carlos, com razão, acha

cedo já ser apontado titular rio jogo com o Vasco,,
até porque Uidemar teve de treinar na lateral-es-i
querdo rio lugar de Leonardo, ainda gripado e fe-.

Natural de Cascavel, no Paraná, Luis Carlos
chegou ao Flamengo em 85, acompanhado poi;
Alcindo. Em 86, jogou várias vezes no time.de
júnior, ao lado de Aílton, Zinho e o próprio
Alcindo. "Era um time muito bom." O entrosa-1
mento, portanto, confesses jogadores poderá facili-
tar sua atuação. "Naquela equipe, jogava na frerite,1
más como quarto-homem de meio-cámpo, sempre
auxiliando na marcação."

"Vamos fazer um revezamento pela esquerda;
mas, a princípio, vou atuar mesmo mais como
segundo homem de marcação", explicou Zinho,'
como deverá ser seu entendimento com Luís Car-
los. Para Aílton, a presença do companheiro dará
mais força ofensiva, sem desguarnecer o meio-cam-
po. A escalação de Luís Carlos é defendida por
boa parte dos jogadores. Apenas um é definitiva-;
mente contra: Uidemar, com quem disputa vaga;: i"É o tipo do jogo bom para se consagrar ou^se
arrasar. Todo mundo quer jogar. Espero que tenha
chegado o meu momento", entende Uidemar. Pátá
Luís Carlos, é a hora que mais ansiava.

Boiadeiro é dúvida no Vasco
Andrade só tem uma possibilidade de enfrentar

o Flamengo e escapar do banco de reservas: o
ex-meio-campo do Roma terá que contar com a
não recuperação de Marco Antônio Boiadeiro,
que, às voltas com uma virose, nem viajou com o
time para o amistoso em Goiás. A julgar pelootimismo de Boiadeiro, as chances de Andrade
enfrentar o time que defendeu por tantos anos
são mínimas. "Estou inteiro e a disposição do
Nelsinho". Já liberado pelo departamento médico,
ele só precisa recuperar a forma física, perdida nas
duas semanas que ficou parado.

Boiadeiro é considerado fundamental no esque-
ma idealizado por Nelsinho. A lentidão de Andra-
de no combate e na armação não tem agradado ao
treinador, fã confesso de Boiadeiro, a quem classi-
fica de "jogador moderno, dinâmico e capaz de
realizar múltiplas funções durante uma partida".
Outras duas alterações certas para o clássico com o
Flamengo: Leonardo no lugar de Marco Aurélio e
Willian, no de Tato. Hoje os jogadores têm a tarde
livre e amanhã realizam o último coletivo antes da
partida contra o Flamengo.

Amistoso — O Vasco derrotou o Goiás,
ontem à noite, em Goiânia, por 1 a 0—gol de Tita,
aos 31 minutos do segundo tempo —, em partida1
monótona, onde os jogadores não apresentáram o1
mínimo empenho, mais preocupados com os jogosi
do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.
Apenas 3.627 torcedores assistiram ao amistefôó
(renda de NCzS 33.530,00), comemorativo dos 50^
anos da . Federação Goiana de Futebol. O Vasco
recebeu NCzS 60 mil de cota.

O sofrimento de dois artilheiros
Ademir aconselha - v
Bebeto a não se ^fB H
irritar com ofensas láfiÉ ml

drama que persegue Bebeto nos dias queantecedem o clássico de domingo com o
Flamengo já fez parte da vida de outro famoso
centroavante do futebol brasileiro. A diferença
está na época. Ademir Menezes passou poridêntica sensação de desespero e aflição em mar-
CO de 1946. quando defendeu nela primeira vp7
seu novo clube, o Fluminense, contrà seu time de
coração: o mesmo Vasco. O resultado final
foi 0 a 0, mas ele jamais esqueceu aquela semana,
aquele dia, aquele jogo. "A pressão foi muito
grande."

Na semana passada, Ademir Menezes, mais
conhecido entre os vascaínos como Queixada,várias vezes campeão estadual pelo Vasco e maior
artilheiro da história do clube, ao lado de Rober-
to Dinamite, conversou durante longo tempo
com Bebeto. Há muita coisa em comum entre os
dois goleadores quando o assunto em questão são
polêmicas transferências para clubes de torcidas
rivais e, principalmente, apaixonadas.

A primeira semelhança é puramente geográfi-ca. Ambos foram descobertos no Nordeste. Ade-
mir Menezes veio do Sport Recife, enquanto
Bebeto foi comprado ao Vitória da Bahia. Os
dois passaram por difícil período de adaptação,
até conseguirem provar que tinham capacidade
de jogar no time titular. E, ao se tornarem ídolos
intocáveis, brigaram com ps dirigentes e passaram
para o lado inimigo. "É muita coincidência",
admite Ademir."Você 

precisa entrar em campo disposto a
fazer ouvidos de mercador para todas as olensas

Copa do Mundo — Se a seleção da
França não se classificar para a Copa do
Mundo — suas possibilidades são remotíssi-
mas —, o sexto cabeça-de-chave será a Espa-
ilha, atrás de Itália, Argentina, Alemanha,
Bélgica e Brasil. Se a Alemanha não se classi-
(icar, a Inglaterra também fica com direito a
çncabeçar seu grupo. A informação foi dada
pelo presidente da Fifa, João Havelange. "Os
cabeças-de-chave obedecem à melhor classifi-
cação no último Mundial. Argentina, Alemã-
nha Ocidental, França e Bélgica são garanti-dos. Depois, entra o pais organizador, a
Itália, e, de acordo com o cômputo de pontosnecessários a esse caso, a sexta cabeça-de-série
é dó Brasil."
Atlético — O meia Marquinhos, do A-
tlético-MG, foi suspenso pelo STJD por ape-
nas um jogo e, como já cumpriu a suspensão
automática, poderá enfrentar o Fluminense,
domingo, no Mineirão.

[~~| O brasileiro Romário, centroavante
do PSV Eindhoven, foi a grande es-

trela da vitória do seu time sobre o
Steaua, de Bucareste, da Romênia, por 5
a 1, no jogo de volta pela Copa dos
Campeões, ontem, na Holanda. Com o
resultado, o PSV conseguiu a classifica-
ção — na primeira partida, o time romeno
venceu por 1 a 0.

HH
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0 Banco da Amazonia tambem 

jgp por 
6/3 e 6/0, enquanto Mauro Menezes derro- 6/1 e 7/5 Johan Anderson (EUA); Otavio Delia

BrasNeiro JuvenH, marcado^para Be- rede. Bloom 
^venceu 

Motta por 6/1 e 7/5. 0 (EUA); Javier Sanchez (Esp) 6/1 e7/5 Roberto

B&ipatrocinar a competi?5o. A Mes- Casal. E^teve desconcentrado e reconheceu isso e 6/0 Dieg<j Perez (Uru); Gilad Bloom

privada" O bloqueio d(isestredntes Kerly e inicio do sepndo. Depois, Motta melhorou. Fromberg (Aus).

cioiism.—obrasiieiro wao. T/llflcin VftnP.P! Pan.Hft Ap.llp.ar Delia descoiihccia Fleurian
derley Magalhaes, da Caloi, ganhou a "Quem e esse ca- daram para participar da chave principal. 0
oitavaetapada Voltado Chile,como - ra?", quis saber Ota- convite baseou-se, principalmente, em suas
tempo de 2h39m41s para 110 quilo- ^ f J | Q „ _ 1 _ _1 _ 1 rTi II vio Delia assim que o boas vitorias sobre experientes brasileiros —
metros. A lideran$a, no entanto, 6 do Tlfl I' rCjC19,Cl9, II n l_ 3.C3. 111II Frances Jean Fleurian como Givaldo Barbosa e Marcelo Hanne-
colombiano Julio Cesar Orteg6n, se- ^ vr viv^vivt, acabou de ser confir- mann — e nao apenas na conquista do titulo
guido de seu compatriota Edgar Na primeira partida oflcial que poucoeissoprovocouumamudanga isso nao sera dificil. "Todas estao madp.como seii ad- nacional. A perspectiva de Delia crescer no
Ruiz. Faltam quatro etapas para o disputou apos as saidas de Ellen, no rendimento", disse Marco Aurelio muito motivadas. Isso nao existia na /?e no m ranking — ele esta em 382° — tambem pesou

Eliani e Ana Claudia — todas na Motta sobre a queda de produgao da Pirelli." ririiiim i 1 na decisao.
Recupera^fto —RobsonCae- Atlantictur —, a equipe feminina de Lufkin. Apesar das falhas no segundo No Pao de A?ucar, uma das novi- COU Com uma facil vi- Ontem, Delia foi autor de uma das princi-
tano esta quase recuperado do aci- volei da Twill-Luikin nao precisou se set, o treinador gostou do time. dades para o Campeonato Brasiieiro toria sobre o argenti- f||PPllWBBll: pais surpresas das oitavas, ao derrotar sem
dente de carro que sofreu no sabado. esforcar muito para derrotar o Pao de Apitico e sem vibrato, o P§o de sert a levantadora Ivonete, mulher no Javier Frana (105° 

" ' "WW?* dificuldades, por 6/3 e 6/0, o baiano Danilo
O atleta saiu da colisao com cortes no A?ucar-Colgate por 3 a 0 (15/3,17/15 A(ucar parecia desinteressado da do ala Marcel, do Monte Libano e da do mundo e campeao "*•" *.< ' Marcelino, especialista em quadras de piso
qufcixo, bragoe pernaesquerda, o que e 15/0), ontem, i tarde, no ginasio do partida. Tanto que Marco Aurelio se sele?ao brasileira de basquete. Ela do Rio em 1987). A .' > duro como as do Hotel Transamerica, sede do
oimpediradetremarpelomenospor Bradesco, pela primeira rodada da mostrousurpresocomodesempenho voltou da Italia, onde ficou durante duvida se justifica: - Brastemp Open. "Foi minha melhor parti-

a? arins2^ MWkTSKra 
Ta«®Rio: . , ,. • , dasadversarias. "Naoentendiojogo tres anos e a^rtou com aequipe Delia, um paulista de Ortvio Delia da em quadra rapida", avaliou Delia, que

exahie de como delito veio ao Brasil Aausenciadastresjogadorasmo- do Pao de Asucar". Antonio Fiaschi, pauUsta. Alem de Ivonete, os dmgen- 20 anos e ha tres semanas o mais jovem cam- prefere jogar no saibro. Suas maiores armas
nar^ sravar^ois come^dais oara a dAlfic?u. completamenffi a Lufkin. ^ d p| d A , tes garantem que trarao duas amen- pe5o brasileiro ng0 tem rauita experiencia foram a tranquihdade e a confian^a, enquanto
E&dir=s; "srcstMs 

Am ^ . issfla.-™.principataK 
08 roleios

estadio Celio de Barros, cuja a refor- T A sjtuac5o e diferente Nosso time nao teve passe e nSo R , fc.. R Virna Otavio Delia logo ficou sabendo que nao J "r 

Aesistdncia — O prefeito de S=TSi:5!SS
Leipzig, na Alemanha Oriental, pelotecnico Marco Aurelb Motta. An^ Lf|f ,e participando 24 anos, recuperou a forma que o levou a final neios que se'realizaraS no pais ate o final do
SdSStKSSSlSt em^rteSodSt°8A°eq^ 

M0ren0' de Itapariea era 1986. Na ojtfo. o fran- 
= jUagga 

o BrLrap ^Open p^a
dos Jogos Olimpicos de 2004. "Pode- d0 Pao de A?ucar chegou a estar competi?ao servira para que as novas Hoje, novamente no ginasio do cesperdeu para oequatonano Andrez Gomes, mats uma experiencia. viajar desacompanhado
remos falar nisso quando a cidade vencendo por 14 a 6. O time, no contratadas da Lufkin — Kerly e Fi- Bradesco, a Twill-Lufkin enfrentara entao entre os oito pnmeiros do ranking. do treinador Lidinho. lenho que cuidar de
estiver melhor, talvez depois do pr6- entanto, nao conseguiu manter o pa- lo, que atuarani pela Pirelli na tempo- o Flamengo, as 16h30, enquanto O mais importante para Delia e que ele esta tu,^° soz'n^° e ^solver todos os problemas,
ximoPlano Quinquenal , exphcou. A drao e foi derrotado por 17 a 15. "As rada passada — se entrosem com o Pao de Agucar-Colgate jogara com correspondendo, ate agora, a confian?a dos a'™ de treinar e jogar. Isso e bom para quemescolha da sede sera em 1997. jogadoras se desconcentraram um resto do time. Se depender de Kerly, Supergasbras, as 18h. organizadores do Brastemp Open que o convi- quer encarar o tenis com seriedade".(O.F.)
Apartheid — Quatorze inte-
grantes da equipe americana de atle- Cp/]iq rnipv PftTltTPtoi* T?pri ori
fjsrao que disputou os Jogos Olimpi- OdUld tJllCI/ L/UllLlcll/Cll. llCIIall D© 

VOldO
Mem n^Africa ^Su^oaTadlsDm^ A equipe masculina de volei da Renan, que esta em Parma e recebeu taria de alguns produtos da empresa. "— 
iim meeting apesar do boicote rater- Sadia p.assara P°r uma transforma- o premio de melhor jogador estran- "A imagem dele e altamente favora- S&O Paulo — Com a inclusao do perua- Open, e Cassio Motta, que busca ficar entre os
nacional aquele pais devido 4 sua ?ao apos o Campeonato Brasiieiro, geiro do ultimo campeonato italiano. vel e ajudaria muito a empresa." no Jaime Yzaga, que recebeu ontem um wild- melhores do mundo.
politicadesegregacao racial. que come?ar4 em dezembro. A era- Ele h5o aceitou a oferta, porque seu .... . fl arfl „ RinHe Taneim card (convite) dos organizadores, tres tenistas ¦ .

presa praticamente ja acertou a mu- contrato com o time italiano vai ate r muaan?a para o iuo ae Janeiro entre os 20 mais bem classificados no ranking da Pans — A ma fase do sueco Mats Wi-
Y9jta-° lider palestino Yasser dansa do time de Concordia, em San- maio de 90 e os dirigentes do Maxico- e?13 praticamente aenmaa. u super- ATp _ Associagao dos Tenistas Profissio- lander parece nao terminar nunca. O ex-numero
Arafat enviou comunicado ao Comi- ta Catarina, para o Rib de Janeiro e o no'nao admitem fibera-lo antes do v'^or,"a 

^clia 
"1.sse 1u.e ° time 8a* nais — estarao participando do Grand Prix de 1 do ranking perdeu na sua estreia no Torneio

tejOlimpico Internacional (COI) pe- primeiro reforso deveri ser o gaucho final do compromisso. nhara muito mais projegao com Sao Paulo/Philips Open, torneio international de Paris, em quadras cobertas, que distribui
dindo o ingresso de uma representa- Renan (29 anos, 1,90m), atualmente v -jaj,, j. ca„x> tra"s ®nc'.a- Em twos os sentidos de tenis, com US$ 100 mil em premios, que sera US$ 1 milhao 300 mil em premios, para o
cao palestina na entidade. Omar no Maxicono de Parma, na Italia. A ideia da Sadia, segundo Savol- sera muito importante . Ele nao dei- disputado a partir de segunda-feira, em quatro argentino Alberto Mancini por 7/6 e 6/4. O
Hussein Ali, presidents do comitfe £a 20 dias, a Sadia tentou contra- di> era contratar Renani para ® Pr0J»- xa de citar o exemplo da equipe femi- quadras construidas na Pra$a da Paz, no Par- ¦ norte-americano John McEnroe, um dos favori-
olimpico palestino, disse que esse pe- tar R®nan-9 supervisor do time, Val- mo Campeonato Brasiieiro. ^ Nao de- nraa, radicada em Sao Paulo — atual d Ibirapuera: o americano Jay Bereer 10° tos'raarcou um duplo 6/3 para eliminar o sueco
dido fora feito em 79 e novamente Sn mor Savoldi, conversou com o joga- sistiremos. Tentaremos traze-lo para campea brasileira e bicampea esta- Ja ATP. 0 arPeentino S7S 15^I Jonas Svensson- Pela rodada, o suifo
afcfbito ultimo. O COI, no entanto, dor e lhe fez uma tentadora proposta. a temporada do ano que vera .Caso dual —, que tem muito mais proje- , o aigmuno Maran Jaite, p ,e Yzaga, Jakob Hlasek derrotou o argentino Martin
nutica aprovou. 

"Isto me deixou completamente ator- acerte com Renan, a Sadia nao se li- gao. "O investimento para a contra- 18 . Entre os brasileiros inscntos, destaques pa- jajte _ 4^ 5/3 e 6/4 — e 0 norte-ameri-i'0 "n doado. Voltar para 0 Brasil tao cedo mitara a te-lo como jogador do time. ta?ao da Cecilia Tait ja foi ra Luiz Mattar, que tenta se reabilitar apos ter cano Aaron Krickstein eliminou 0 haitiano Ro-
Bssmsststwammmmmmmmmafmmmm nao estava nos raeus pianos", disse Ele participara da campanha publici- compensado." sido eliminado na primeira rodada do Brastemp nald Agenor por 6/3, 5/7 e 6/4.
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6 Una de Barro C. Uvor  6 57 TA—Ks. 6 Boron de Lantler, E. S. Gomes  6' 55- wj?i _1 WtMIO 10AIUW0UCW1- 104B/1XB- 7CalubyJ.Gmla  7 57

¦'i - 1 Blue lagoon J.S.0omea  1 57 2 W ** *» *>MOm 1JOO metroa
* W|i| 2 Guatemalteea LA. Atves  2 57 3DuquesaValka.J.RIcardo  3 58 NCxt - TMKXATA^XJPU^CXA-

3 Go Gipsy Go MB. Santos .-. 3 57 4Mutemu,E.R.Fsrralta  4 57 TA-Kg.*»?! •- 4 Energy Girl J. Rlcardo  4 57 5 Four Million. E. S. Rodrigues ;.. 5 52 PrtiMOTIOCHtCO-HM' kj 1 - MM' i 5Celeninha E.8. Rodrigues  5 57 BPartldofa.F.ParelraP  8 56 10ulck Impulse. P. Vlgnolas  1 57HM " <> 6 Mozinho J.B. Fonseca  6 57 T oinc — it 2tkSOm - 1JOO mMroa 2Pallaz2lno,E.R.Ferrelra  2 53¦ ¦ >.-i; '-Ws! .4 »NiM-A«*CMam — 1.100imkn- 3TacltUcht.J.Pessarha  3 57
A&yf.'tL.>' - jp HM*.»00|00-Trlamann*lfcmKg. NCl$4M0y00 — IRUXATApQUPIA'CXA- "TomSilver.nSocorre  4 53' . "jigfy , (MdoConcuraode7Ponloa) TA—Kg. 4Blrl-Blrl.A.MachadoP  5 57IjgTOPHV i m111 mdMOmttON—1M9 MtanOHKWMn-IMI 5Kaltens.F.PeralraF>  6 571 Full Name E. Marlnho  1 58 1 Jolle Bomestlque, F. Pereira  1 57 6 Haraveco. F. A. Alves  7 53
¦hEbmSF 1'. 2 Engatilhado N. Clpriano  2 58 2 Carlbe Calibre, C. Lavor  2 57 7 Aleko. M. Ferreira  8 57JHf,* I ' ¦;%}&% 3DuvalentlJ. Malta  3 58 3Falruz. J.RIcardo  3 57 BJorro. L.A. Alves..'.  9 57
mSKSSm sm 4PavloloC.Lavor......  4 58 4GUII.J. Machado.:  4 57 9 Hararey. R. Costa .10 57

,>•',> 5ABaDoisM.B.Santos  5 58 5Movedora.J.F.Rels  5 57 10Escarlatino.J.Rlcardo  11 57S®L"'' ,* *' ,»*i « - 6 Full Diamond M. Dias  6 58 8 Miss Camila. 1. A. Alves  6 57 11 Goroado. M. A. Santos  12 57
?  I a»»fc~-A.2lh<»«-1.100me«i» 12Condedelnol.MB.Santos  13 53't /'«' t' 8 AngloKioa R. Ferreira  8 58

^ 
? 9 B6ia Frla M. Andrade  9 58 

^ ^ 
ju

^3^' v 2 Castelruiudary S. Santos................ 2 54 1* PAfMi Line de Barro ¦ Slap Boy ¦ Imnature3MaiambuR. Mace<to  3 56 8°PAr«o: Enerov Girl ¦ Mozinho ¦ CeleninhaGrarvLulu C. Lavor  4 54 •• PAno: Pavlolo ¦ Slmbronaco ¦ Alia Doia: r- 5 Mogol J. Rlcardo  5 58 4* PAr«o: Gran-Lulu ¦ Mogol ¦ Seiko Rico6 Seiko Rico M. Ferreira  6 56 5° P4reo: Tom Sur Tom ¦ Plckford ¦ Jucurl J6*P4r»o—AaUhJOm —1 JOOmefcroe— •• P4r«o: Duqueaa Valka ¦ MutemCi ¦ Laon
HC»$waOO—THaila Hill*¦ I If Ka. 7* PAno: Jolle Bomestlque ¦ Carlbe Calibre ¦ Gull

>, PHllllOHALCYON—1947 8* PAno: Guamazo ¦ Danle-Olmont ¦ CalubyPevac MA Samoa  1 54 9> PAreo: Aleko ¦ Jorro ¦ HarareyHilualii C. Vasconoelos  2 54 Acumulada: 1°6{Llna de Barro), 4°4(Gran-Lulu) e 5°6(Tom Sur Tom)
no sul de Sao Paulooocnaux (f-ra) n x ^ Fiorentlna (Ita)* " _________

SpartaK Moscou (UHSS) 0x0 Colfinla
Zajfllris [UHSS) 0 r 1 Ertrtf. Verm» ^ C fl nPfl ^ /J ^ C 4~ Q T* r"V"5 T yt 

C ulaTOUu oau uo |lKf'ltllKvIJ Ifl¦WVtlil

Kie"'(URss)*va favonto^ PI Sflntrici-T?in BwEEuiLliMtftDynamo Moscou (URSS) 0 x 0 Cfllonla Hi T J. A V-F kj Udl Ci tC A JL 1/ vf kj JL IxV/ UftPHIJl .

KaSarS^tedUALon* 4 x 1 sio sAo PAULO — O barco Saga, pelo Canal de Ilhabela encurta o per- o Nica, comandado por Leopoldo flip mttWfi *B (WWBfW 8
(Sui) do Rio, comandado por Torben cursoem 10milhasnauticas,masau- Antunes Maciel, ex-comodoro da O V,. .^ V» ¦ < '? ^ ^ >> *' » '• '
* ciassiiicado Grael, e o Staroup, de Sao Paulo, sob, menta o risco de atraso, por ser uma ABVO (Associa5ao Brasileira dos § apaatiadx • ' *
Copa do Rel o comando de Jorge Zariff, sao os zona sujeita a calmarias. Veleiros de Oceano). 1 m
(Espanha) favoritosi para veneer, na classe IOR Q onanizadoiw acreditam aue o A Santos-Rio abre a tradicional O X »lJOL
seviiia ixi snhnrioii! (barcos de competi?ao), a 39* Regata ^ Semana de Vela ou Circuito Rio de I . ; O
Tciassidcado Santos-Rio. A largada, com a presen- cfmP®ao aevera enrar a "7? ° iatismo. Este ano com uma diferenca,

^^se^ois^ta 
nSreada STlU^Sa SOh^pS P°is marcaa volta do Circuito parfa §

Campeonato Paultetai 5ietas,no Guaruji. As principals au- a largada. O tcmporeal de cada. bar- um^discu^sSo entrees organi^do- |
, senaas sao 0 Daniel Hechter, cam- co sera depois comgido por seu ra- res, foidisputadaem Buzios. Asrega- J «06fc,8B|B0t,4.•*,».«.« Avf !(mascuiino, playoff) peao do ano passado, que nao tem ting, cujo valor e estabelecido de tas para os monotipos — star, finn, a pastertob  ^ ^ I
Resuitado de 3* feira, a noite condi?6es de competir .toBlaupmkt, acordo com as caracteristicas da em- ^ j.24 sn{ h tornado pMHI HHH| 1S lii^Wgi 1 

* '
L^rtLwarceiiMx57Pinheiro8 segundo colocado em 1988, vendido barcaijao, como iinlw^agua^e^area outros _ tjm inicj0 amanha, na raia | •< -* OWWf| OKBKOHSB^^IBp -
dop/a^SSl,ICadopara2*,a8e para Portugal. 

ticlo^nt^ba^cos de^ifcrem 1? E1scola Naval e prosseguem no V,*' '-~-m
... Este ano, o percurso de aproxima- ^ p dias 4 e 5, com as regatas finals nos X(1 tumo, (ominino) damente 235 milhas nauticas (cerca Tambem participam da Santos- dia 11 e 12. Para os barcos que nao Bill , W^27»-aw oTijucc Ttote M9vwV|C%9¦

Resuitadosde 3*feira, a noito de 435 quilometros) foi liberado: ca- Rio barcos de cruzeiro, divididos nas competem na Santos-Rio e que me- i' I#9VPerdigao/Divino 88 x 70 Pro4icooi/Ara- da embarca$ao pode optar por passar categorias Cruzeiro e VCR. Os favo- dem menos de 30 pes, serao feitas f.' 9IL«»mZ|1 
' 

IpjWlPijPBI
Arisco/Minercai 97 x 68 Emas Mandi ®U.M® P^° Canal de Ilhabela e pela ritos sao OS canocas Kama, que tem cinco regatas nos mesmo dias, com iflMQII HhHHHb____Baia de Angra dos Reis. A opcao Jose Carlos Vaz como comandante, e percurso triangular. 1. jg|• \ '

i

USADOS BEflM

COM 6 MESES DE GARANTIA
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Brasileiro de

í&tação juvenil•«•IV- •
«erá em Goiânia

Kibon desistiu de patrocinar o
«Troféu Júlio Delamare/Campéonato
Brasileiro Juvenil de Natação, que se-

TOFWn Salvador, de 11 a 14 de dizem-
-bitf,1 alegando problemas financeiros.
^'Competição será em Goiânia, na
fFRSffia data, com patrocínio de em-
$f££fS locais, acertado pelo presiden-
te dá Confederação Brasileira de Des-
portos Aquáticos, Coaracy Nunes. A
desistência da Kibon, segundo ele
qao significa que a empresa — que
patrocina vários nadadores — vá
abandonar o esporte.

O Banco da Amazônia também
cancelou o apoio á realização do Tro-
féu Maurício Bécker/Campeonato
Brasileiro Juvenil, marcado para Be-
Jém, de 7 a 9 de dezembro. O governo
prense, entretanto, comprometeu-
se&patrocinar a competição. A Mes-
Ma também confirmou a promoção
do Troféu Brasil, de 24 a 27 de janei-
ro. Assim, a CBDA fechou sua pro-
gramação da temporada exclusiva-
mente com apoio da iniciativa

Bruno Veiga

Dois brasileiros 
jogam 

as

quartas 
do Brastemp Open

Mas foi prejudicado pelo vento, ao tentar colo-
car bolas junto à linha." Agora, Bloom enfren-
tará o espanhol Javier Sanchez, que venceu o
argentino Roberto Arguello.

O desempenho do paulista Mauro Menezes
tem agradado a quem acompanha o torneio.
Ontem, ele fez um primeiro set brilhante, quaíi-
do venceu por 6/1, e caiu no segundo. Fechou o
jogo em 7/5. "Acomodei-me um pouco. Vi que
as coisas estavam dando certo e isso me prejudi-
cou."

Resultados de ontem: Mauro Menezes (Brá)
6/1 e 7/5 Johan Anderson (EUA); Otávio Delia
(Bra) 6/3 e 6/0 Danilo Marcelino (Bra); Marcelo
Filippini (l)ru) 6/1, 6/7 e 6/4 Dan Cassidy
(EUA); Javier Sanchez (Esp) 6/1 e 7/5 Roberto
Arguello (Arg); Jean Fleurian (Fra) 6/2 e 6/1
Javier Frana (Arg); Jose Francisco Àltur (Esp)
6/4 e 6/0 Diego Perez (Uru); Gilad Bloom (Isr)
6/1 e 7/5 Cássio Motta (Bra); Richard From-
berg (Aus) 5/7, 6/2 e 6/2 Robbie Weiss (EUA).
Jogos de hoje: Otávio Delia (Bra) x Jean Fleu-
rian (Fra); José Francisco Altur (Esp) x Marce-
lo Filippini (Uru); Javier Sanchez (Esp) x Gilad
Bloom (Isr) e Mauro Menezes (Bra) x Richard
Fromberg (Aus).

Ouhydes Fonseca

O bloqueio das estreantes Kerly (E) e Filó (D) funcionou durante todo o jogo

íjUiKin vence rao ae üçu<

na Ia rodada da Taça Rio

Ciclismo — O brasileiro Wan-
derley Magalhães, da Calói, ganhou a
oitava etapa da Volta do Chile, com o
tempo de 2h39m41s para 110 quilo-
metros. A liderança, no entanto, é do
colombiano Júlio César Ortegón, se-
guido de seu compatriota Edgar
Ruiz. Faltam quatro etapas para o
final.
Recuperação — Robson Cae-
tano esta quase recuperado do aci-
dente de carro que sofreu no sábado.
O atleta saiu da colisão com cortes no
çjuêixo, braço e perna esquerda, o que
ò'impedirá de treinar pelo menos por
índias. Robson, que hoje se apresen-
tá ao Instituto Médico Legal para
exáme de corpo delito, veio ao Brasil
para gravar dois comerciais para a
televisão. Amanhã ele deverá visitar o
estádio Célio de Barros, cuja a refor-
ma da pista já está praticamente con-
cluída.

Resistência — O prefeito de
Leipzig, na Alemanha Oriental,
Bernd Seidel, anunciou ontem que a
cidade não mais se candidatará a sede
dos Jogos Olímpicos de 2004. "Pode-
remos falar nisso quando a cidade
estiver melhor, talvez depois do pró-
ximo Plano Qüinqüenal", explicou. A
escolha da sede será em 1997.

Apartheid — Quatorze inte-
gíantes da equipe americana de atle-
tismo que disputou os Jogos Olímpi-
cps 'de Seul, em -88, desembarcaram
o fitem na África do Sul para disputar
úmmeeting, apesar do boicote inter-
nacional àquele país, devido à sua
política de segregação racial.

Wa 
— O líder palestino Yasser

Arafat enviou comunicado ao Comi-
têjQlímpico Internacional (COI) pe-
dindo o ingresso de uma representa-
ção palestina na entidade. Omar
Hussein Ali, presidente do comitê
olímpico palestino, disse que esse pe-
dido fora feito em 79 e novamente em
ágò&o último. O COI, no entanto,
nuüca aprovou.f*v ii r\

isso não será difícil. "Todas estão
muito motivadas. Isso não existia na
Pirelli."

No Pão de Açúcar, uma das novi-
dades para o Campeonato Brasileiro
será a levantadora Ivonete, mulher
do ala Mareei, do Monte Líbano e da
seleção brasileira de basquete. Ela
voltou da Itália, onde ficou durante
três anos, e acertou com a equipe
paulista. Além de Ivonete, os dirigen-
tes garantem que trarão duas ameri-
canas.

Twill-Lufkin: Ana Richa, Adria-
na, Kerly, Filó, Rosana e Virna —
depois entraram Débora, Priscila e
Alessandra. Pão de Açücar-Colgate:
Sabrina, Hélia, Analirdes, Ingrid,
Ana Lúcia e Suzana, participando
ainda Andréa, Patrícia Moreno, Pa-
trícia e Mônica.

Hoje, novamente no ginásio do
Bradesco, a Twill-Lufkin enfrentará
o Flamengo, às 16h30, enquanto o
Pão de Açúcar-Colgate jogará com a
Supergasbrás, às 18h.

De voleio

Divulgação

1-PérM—A*1«M0m —1.200 nutra —NCx$ 4*00,00-TritxaMupMxatfrKg.MtMOMNOIS KHM— 1M*Sottferte J.S.Gomes  1 57Imnature J. Pessanha  2 57Slap Boy M. Cardoso  3 57Racil Lindo J.F. Reis  4 57Engenheiro Garcia J. Ricardo  5 576LlnsdeBarroC.Lavor  6 57t* Mrto — km tO horaa — 1400 mairoaNCitiNW^THMMuiMbaMCgFnfeMOAYMOHk—1M4BlueLafloonJ.S.Qomea..  1 57Guatemalteca LA. Alves.  2 57GoGIpayGoM.B, Santos; ã 3 57Energy GlrlJ. Ricardo  4 575CeleninhaE.S.Rodrlguea  5 576MozlnhoJ.B.Fonseca  6 57>Hw-U tOMÇm—1.100 nwfcm-
OiMo^CcJoum ^^'PÍÕmo«)> ^ntoMomcMN-iM*Full Name E. Marinho  1 58Engatando MOpIno  2 seDuvalentl J. Malta  3 58PavIoloC.Lavor  4 58Alfa Dois M.B. Santos  5 58Full Diamond M. Dias  6 58Simbronaco M.A. Santos  7 58Anglo Kidd R. Ferreira .'.  8 58Bóia Fria M. Andrade  9 58

4* Pino — ia SI Hora —1.200 mota»
PRtMIOUMOnÕcCO-IMC-ILDUO)Humbug J. Queiroz  1 56Castelnaudary S. Santos  2 54Malambu R. Macedo  3 56Gran-Lulu C. Lavor  4 54Mogol J. Ricardo  5 56Selto Rico M. Ferreira.  6 56? Mtoo—io«1M0m — IJOQwotra—

MlIMOHALCVON — 1M7Pevac MA Santos  1 54Hiluafiz C. Vasconcelos  2 54

NC* &600£0 - TRtKXATfrOUPlA-CXA-TA—Kg.PRfiMIO FLAMIOYAKT—1952 •
Go Arandú, M. B. Santos  1 58Tubim, F. Pereira F*  2 55Guamazo, S. Santos  3 57Danle-Oimont, M. Almaida..  4 53Canny's Dilemma, J. S. gomes  5 57Baron de Lantier, E. S. Gomes....... 6' 55Caiuby, J. Garcia  7 57Haug, M. A. Santos  8 57»• pino - Ao 23M0m — 1400 moino

Jucurl C. Lavor....  3 54Free Long Time F. Pereira  4 54Damlso R. Rodrigues  5 54Tom Sur Tom J.Ricardo  6 58Javan E.O. Ferreira  7 54Ptckford E.S. Rodrigues  8 566* pára—Ai 82 horas—2A00 metrosNCtf MOOfiO - TWEXATA-OUPUWDtA-

Copa dos CampaÒM i
(2* fase, 2° jogo)
Real Madrld (Esp) 1 x 0 Mllan (Ita)*
Swãrovkl Tlrol (Áustria) 2x2 Dnepro-
Satrovak 

(URSS)*EtC (Grécia) 1x1 Marseille (Fra)*' Benfica* 7x0 Honved (Hun)Nontorl (Alb) 0x3 Bayern Munlch
(RFA)*' CFKA (Bul)* 3x0 Sparta (Tch)
Recopa

¦ (2* fase. 2o Jogo)
Grasshopper* 3x0 Torpedo Moscou"Dlnamo Berlln (RDA) 1x1 Monaco
(Fra)*
Barcelona 2x0 Anderlecht (Bel)*
(0 x 1 na prorrogação)Partlzan (lug)* 3 x 1 Gronlngen (Hol)Ferencvaros (Hun) 0 x 1 Admlr» Wao-ker (Aus)*DJugaarden (Sue) 2x2 Valladolld
(Esp)*
Dlnflmo (Rom)* 6x1 Panathlnalkos
(Gre)
Sampdorla* 2x0 Borussla Dort-
mund(RFA)
Dlnamo (Al.Or) 1x1 Monaco (Fra)*Mechelan (Bel)* 4 x 1 Malmoe Sue)
Copada U«fa
(2* fase, 2o Jogo)
VFB (AI.Oc.)* 5 x OCenlt (URSS)Sochaux (Fra) 1 x 1 Florentlna (Ita)*Spartak Moscou (URSS) 0x0 Colônia
(AI.Oc.)*
Zalglrls (URSS) 0 x 1 Estrela Verme-
Juventus* 2 x 1 Paris St.Germaln (Fra)Râpld Viena (Aus)* 4x3 Brugges
(Bel)Banlk Ostrava (Tch) 1 x 1 DynamoKlev (URSS)*Dynamo Moscou (URSS) 0x0 Cfilonla
(RFA)*Vajencla (Esp) 3x2 Porto*
Karl-Marx-Stadt (Al.Or.)* 4x1 Slon
(Sul)
* Classificado
Copa do Rei
(Espanha)
Ssvllla 1 x I Sabadell*
T Classificado

Laon, M. Cardoso..... 53Laoêrto, R. Rodrigues 2. 60Duquesa Valka. J. Ricardo 58Mutemu,E.R.'Ferreira 57Four Mllllon, E. S. Rodrigues :.. 52Partidora, F. Pereira ;. 567* párso — As atHMm — 1^00 metros
NC>9 4*0000 - TWIXATA-PUPIA-CXA-

. TA—Kg.PMÉMI0M06PER-1SS1Jolle Bomestlque, F. Pereira  1 57Caribe Calibre, C. Lavor  2 57Falruz, J. Ricardo  3 57Gull.J. Machado  4 57Movedora, J. F. Reis  5 57Mlss Camila, L. A. Alves  6 578* párso—m 23 horas—1.100 mstros

NCzt 4J000fl0 - TMKXATAi4UPLAPCXAF-TA-K»mtMio no chico—i»stQuick Impulse. P. Vignolaa 57Pallazzino. E. R. Ferreira 53TacitLichtJ. Pessanha 57" Tom Silver.nâo corre 53Blrl-Birl, A. Machado 57Kafters. F. Pereira 57Haraveco. F. A. Alves 53Aleko, M. Ferreira 57Jorro. L. A. Alves 57Hararey, R. Costa 10 5710 Escarlatino. J. Ricardo....; 11 5711 Gomado.M.A.Santos 12 5712 Conde de InoA. M. B. Santos 13 53

l*Pár«o: Uns de Barro ¦ Slap Boy ¦ Imnature8°Pár«o: Energv Glrl ¦ Mozlnho ¦ Caleninha9a Párso: Pavlolo ¦ Simbronaco ¦ Alfa Doía4a Párso: Gran-Lulu ¦ Mogol ¦ Seiko Rico5° Párso: Tom Sur Tom ¦ Pickford ¦ Jucurl J0* Párso: Duqussa Valka ¦ Mutemú ¦ Laon7* Párso: Jolle Bome8tlque ¦ Caribe Calibre ¦ Gull8* Párso: Guamazo ¦ Danle-Oimont ¦ Caiuby9* Párso: Aleko ¦ Jorro ¦ HarareyAcumulada: 1°6(Llna de Barro), 4°4(Gran-Uilu) e 5°6(Tom Sur Tom)
O Staroup espera a ajuda de uma frente fria que está no sul de São Paulo

-saga 
e

favoritos

'UjJ—SctU O te

a Santos-Rio

o Nica, comandado por Leopoldo
Antunes Maciel, ex-comodoro da
ABVO (Associação Brasileira dos
Veleiros de Oceano).

A Santos-Rio abre a tradicional
Semana de Vela ou Circuito Rio de
iatismo. Este ano com uma diferença,
pois marca a volta do Circuito para a
cidade do Rio — em 88, por causa de
uma discussão entre os organizado-
res, foi disputada em Búzios. As rega-
tas para os monotipos — star, finn,
soling, J-24, snipe, laser, tornado e
outros — têm inicio amanhã, na raia
da Escola Naval e prosseguem no
dias 4 e 5, com as regatas finais nos
dia 11 e 12. Para os barcos que não
competem na Santos-Rio e que me-
dem menos de 30 pés, serão feitas
cinco regatas nos mesmo dias, com
percurso triangular.

Campeonato Paulista
(masculino, playoff)

flMS;
OXENOH

Resultado de 3* feira, á noite
Lifrart Lwarcel 105 x 57 Pinheiros
(LWart classificado para 2* fase
do "playoffj

(1° türno, feminino)
Resultados de 3* feira, & noite
Perdigão/Divino 88 x 70 Proálcool/Ara-
çatuba
Arlsco/Mlnercal 97 x 68 Emas Mandl

Ü$aÉ&:' WTO-SOM-VIDEO
&i0 E5H5 «Rasôofoy^íts-Tlfijca

(ontre o Tijuco TénlsCUrt» • a P©a. Sowii Peí,a>.Coiti «rtoçkmomonto própria154• fd- Av. CentralSobnMojc 208 - Centro • Tolt: 262-00642W-88S4 tMPgtSA DO OIWPO tíO
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Bruno Velga ... .

Desistincia — o prefeito de T j i /l1!?! Zy^Z/tf 0 Q| f n/)i*nr/Tf c/ii*/T Dcllft dcsconliccici FLciiriciii , w
Leipzig, na Alemanha Oriental, JLJMA/f 

TVt/i V+ JL t/\A/ V ky U'l/Vl C Wul/I IvO "Quem 6 esse ca- daram para participar da chave principal.<0
Bernd Seidel, anunciou ontem que */ X ra?" quis saber Ota- BBWHMBEm convite baseou-se, principalmente, em suas
cidade nao mais se candid^ra a sede _ __ 

TTk vio Delia assim que o boas vitorias sobre experientes brasileiros —
dpsJogosOhmpicosde2004. Pole- /•*vm 

n/)TVl fl/"I I /~V f\ T/l francesJean Fleurian como Givaldo Barbosa e Marcelo Hanne,-

SS mSh^v^SifdolS GSlTGlOJtl 06171 TICl 1 d(£(l £\10 acabou de ser confir- 
tvimr, Piano Hi inniVnal" exnlicou ... • mado como sep ad- ? nacional. A perspectiva de uena crescer no* . Js J* i 1007 Na primeira partida oficial que po para atingir o estagio desejado mesmosemIsabel — gnpadaecom versario de hoje no { J ranking — eleestaem 382° — tambem pesou

n disputou apos as saidas de Ellen, pelotecnicoMarco AurelioMotta. febre —, substituida por Eliana, Brastemp Open. , nadecisao.Aparineia guatorze inie- Eliani e Ana Gaudia — todas na iv„ (a, Atlantictur derrotou o Flamengo por Fleurian se classifi- $k' n^iu <•„; a* Hoc
grantes da equipe amencana de atle- Atlantictur— a equine feminina de Dos tres sets disputados, o mais 3a t (15/3,15/7,9/15e 15/7)10 time coucom umafacil vi- ? W f Ontem, Delia foi autor de uma das pnocj-
tismo que disputou os logos Olimpi- voierS ^U-L^SSwu se -010 ugund°- A,eqmpe rubro-negro so conseguiu mostrar toria sobre 0 argenti- Sp^lip' ^ Pa's surpresas das °lta^' ao derrotar sem
cos de Seul em 88 desembarcaram J*®} mdto pm derrot^ 0 Pao de um bom jogo no terceiro set, quando no Javier Fraha (105° ^ ^7^ dificuldades, por 6 3 e 6/0, o baiano Damlo .
ontem na Africa do Sul para disputar Acucar-Colaatenor 3 a0H5/3 17/15 cendoporl4a6. Otime, noratanto, 0 adversario relaxou um douco do mundo e campeao VitSl ¦< Marcehno, especialista em quadras de piso
um meeting, apesar do boicote inter- m ri&jb'd§ nao conseguiu manter 0 padrSo e foi 0 adversano relaxou um pouco. do Rio em 1987)! A duro como as do Hotel Transamerica, sede do
national aquele pais, devido & sua Bradesco nela orimei'ra rodada da ^errotado P°r 17 a 15. "Asjogadoras A causa da queda de produfao da duvida se justifica- 1 *.*+*'. »?ai Brastemp Open. "Foi minha melhor parti-

———- da, a Atlantictur derrotou 0 Flamen- Motto nab ioeouteT sSiu 20 anos e ha tr6s semanas 0 mais jovem cam- prefere jogar no saibro. Suas maiores annas

Placar JB «.j°.3.1.(15/3,isji 9/15.i^. tZKJtt&SJSZ t*>«««*•. *> •» 1**
I | —kin. Apesar das falhas no segundo voltor no sacrificio para melhorar mternacional. Itoirede P™cipalmente os yoleios
HHHuSl2l!29HHi ^Lmmti nririnAsin do Bradesco a •*'»0 treinador gostou do time. time, que realmente se recuperou Otavio Delia logo ficou sabendo que nao J
innnrmnn novamente no ginasio ao uraaesco, a • ... n- . oanhnimioffo . .. _ . . , , 0 campeao brasileiro confessou que espe-Supercopa Twill-Luflcin enfrentari 0 Flamengo, Apatico e sem vibra^o, 0 Pao de ganhou ojogo. sera facil sua tarefa. Embora nao ostente a rava uma partida mais diHcil. "FelizmeHte,

0 X 3 Grflmio* }6h3°! en<Hiant0 0 ^ I"?01® de-s!nterefad? da No ult,m0 ^rodada mesma posi5ao a que chegou em 1987, quando deu tudo cert0 como tem acontecido nos ulfi-
2 x ocruzairo Colgate jogari com a Supergasbras, partida. Tanto queMaiw Aldose a Supergasbfas n5o teve qualquer di- foi 57° no mundo (agora e 0 93°), Fleurian, de mos tempos." Com presenga certa nos tor-

(?) ciassiiicado is 18h. mostrou surpreso Mm ° ficuldade para derrotar a Hering por 24 anos, recuperou a forma que 0 levou a final neios que se realizarao no pais ate 0 final,dp
Copa dos Campetes . A ausencia das tres jogadoras mo- 3 a 0 (15/4,15/10 e 15/12). A Super de Itaparica em 1986. Na ocasiao, 0 fran- ano, Delia aproveita o Brastemp Open para
(2* tase, 2° logo) dificou completamente1 a Luffcin. do pg0 de ^cucar, concordou mostrou uma melhoria acentuada no ces perdeu para 0 equatoriano Andrez Gomes, raais uma experiencia: viajar desacompanhado
Real Madrid (Esp) ixo Milan (ita)* suaDrindoai parcialmente com Marco Aurilio. ataque, em rela?ao ao ano passado, entao entre os oito primeiros do ranking. do treinador Cidinho. "Tenho que cuidar de

JSSSWSSSRST £5^?S3wS2£ t»!lo^nhoere»l»er,odos.sp,oblem.i,
Benfica (Por)* 7x0 Honved (Hun) 0 novo time ainda n5o sc cntrosou c cntrou no ritmo do jogo. vindadojuvenil. Ja a Hering mostrou correspondendo, ate agora, a confian^a dos alem detreinare jogar. Issoeboni para quem

cfka bT* 3* 
3oBsaye: 

(Tch)Ch 
(RFA>* mostrou que precisarA de algum tem- Fla perde — No segundo jogo, uma equipe fraca, sem destoques. organizadores do Brastemp Open que o convi- quer encarar o tenis com seriedade".(O.F.) -

Mechelen (Bel)* 4x1 Malmoe (Sue) __

Sadia quer contratar Renan Devoleio
Grasshopper (Sui)* 3x0 Torpedo ^ equipe mamnlina de volei da Renan,.que esta em Parma e recebeu taria de afguns produtos da empresa. ~~ i | 

""

Dinamo Berlin (rda) 1 x 1 Monaco Sadia passara por uma transforma- o premio de melhor jogador estran- "A imagem dele e altamente favori- Sfto.PaulO — Com a inclusao do perua- Open, e Cassio Motta, que busca ficar entre,os
'(Fra)*. (ao apos o Cunpeonato Brasileiro, geiro do ultimo camjpednato italiano. vel e ajudafia muito a empresa." no Jaime Yzaga, que recebeu ontem um wild- melhores do mundo.
Barcelona (Esp) 2 xOAndariecht (Bel)* que comesar£ em dezembro. A em- Ele nao aceitou a oferta, porque seu cari (convite) dos organizadores, tres tenistas •
(o x 1 na prorrogaqao) presa praticamente ji acertou a mu- r contratocom o time italiano vai ate a muaan$a para o luoaejaneiro entre os 20 mais bemclassificados no ranfc/ng da Pans A_ma fase do sueco Mats Wi-

LPartizan (lug)* 3 x 1 Groningen (Hoi) danQa do time de Concordia, em San- maio de 90 e os dirigentes do Maxico- praticamente aeiiniaa. u super- ^jp Associa^ao dos Tenistas Profissio- lander parece nao tenmnar nunca. O ex-numero
j.e^encvaros (Hun) o x 1 Admira wacker ta Catarina, para o Rio de Janeiro e o no nao admitem libera-lo antes do visor da Sadia disse que o time ga- najs — estarSo participando do Grand Prix de 1 do ranking perdeu na sua estreia no Torneio
-(6U3)* primeiro reforco devera ser o gaucho final do compromisso. nhara muito mais proje9ao com Sao Paulo/Philips Open, torneio internacional de Paris, em quadras cobertas, que distribui
Igjugaardep (Sue) 2 x 2 Vaiiadoiid (Esp)* Renan (29 anos, 1,90m), atualmente , c , ¦ transferencia. "Em todos OS sentidos de tenis, com US$ 100 mil em premios, que sera US$ 1 milhao 300 mil em premios, para oDinamo (Rom)* 6 X 1 Panathinaikos no Maxicono de Parma, na Italia. A ideia da Sadia, segundo Savol- seri muito importante'. Ele nao dei- disputado a partir de segunda-feira, em quatro argentino Alberto Mancihi por 7/6 e 6/4. O
sampdoria (ita)* 2 x o Borusaia Dort(R- Ha 20 dias, a Sadia tentou contra- di, era contratar Renan para o proxi- xa de citar o exemplo da equipe femi- quadras const^idas „a Pra?a da Paz, no Par- norte-americano John McEnroe um dos favori-
FA) tar Renan. O supervisor do time, Val- mo Campeonato Brasileiro. Nao de- nina, radicada em SJo Paulo — atual Que do Ibiraouera- o americano Jav Bereer 10° tos, marcou um duplo 6/3 para eliminar o sueco
Cona da Uefa mor Savold'. conversou com o joga- sistiremos. Tentaremos traze-lo para campea brasileira e bicampea esta- ^ areentino Martin Jaite 15°- e Ymm Jonas Svensson. Pela segunda rodada, osui?o
popa da uera dor e lhe fez uma tentadora proposta. a temporada do ano que vem . Caso dual —, que tem muito mais proje- ^ 0 argentino Martin Jaite, o , e Yzaga, jakob Hlasek derrotou o argentino Martin
(2* fase, 2° jogo) uisto me deixou completamente ator- acerte com Renan, a Sadia nao se li- gao. "O investimento para a contra- 18 . Entre os brasileiros inscntos, destaques pa- jaite" — 4/6, 6/3 e 6/4 — e^^o norte-amen'-
^'"tjfart doado. Voltar para o Brasil t3o cedo mitara a te-lo como jogador do time. ta?ao da Cecilia Tait ja foi ra Luiz Mattar, que tenta se reabihtar ap6s ter cano Aaron Krickstein eliminou o haitiano Ro-
z^giris (urss) o x 1 Estreia vermeiha nao estava nos meus pianos", disse Ele participara da campanha publici- compensado." sido eliminado na primeira rodada do Brastemp nald Agenor por 6/3,5/7 e 6/4.
(lug)* • ""
Juventus (Ita)* 2 x 1 Paris St.Germaln Dlvulgacfio 
(Fra)  1^—^——MP——I———
Rapid Vlena (Aus)* 4 x 3 Brugges (Bel) t "'^fi 9 '' TTm4 a mn Iv^TTAQ "
Banlk Ostrava (Tch) 1 x 1 Dynamo Kiev ¦; UUJv \4C« V ¦
Dynamo Moscou (URSS) 0 x 0 Colflnla •' l-Mreo-AtHMOm-IJOOmrtro.- S'Jucul&lmr.  3 54 NOS*MOflO-TWOATArOUMA-Bt*.

l\-.~ ? t ' •XmmmlSSX . .?¦>. >- «>«flf| 4FreelongT«iieF.P»«inP  4 54  ,T»-I»(RFA>* ii n*mmmxm-iw» sonmoaiMrtsun  s 54 pr&iiofuhsoyakt-issj
Valencia (Esp) 3 x 2 Porto (Por)* » iWiMWMiKJZ:- ,¦ . 1So«erteJ.S.Oomes  1 57 •TomSuiTomJ.Ricanto  6 1 GoAramlu.M B.Sant°s  1 a
Karl Mar«qt«dtlRDA)*4x1Slon (Sull . . ' , > -. * ¦ Wil . *¦ MSRtT'fTr 2lmnatureJ.Pessanha  2 57 7JavmE.0 Ferrelra  7 54 2TUbim.F.PerJraP.:  2 ffiKarl-Marx Stadt (RDA)* 4 X 1 Slon (6>UI) W MPSp *, * ' -' 3 Slap Boy M.Cardoso  3 57 8Pk*foidES Rodrlguw  8 3 Guamazo.S. Santos  3-67
Auxerre (Fra)* 3 x 0 Palloseura (Fin) ¦" ^ 4RacilLindoJF Reis  4 57 8- plrao—ia 22 hor«—scS^Stotima^^"soomeii 5 P

"Dundee United (Esc) 3 X 2 Antwerp (Bel)* " J.J ** l^fLu ^T|C|0°lu¦¦ i.ion PftolOtOAIUIIIOUCHI —1»48/1#«9— 7Caluby.J.Garcia   7 57
Austria Vlena (Aus) 2 x 0 Werder Breme J> ' KCit4J0<y)n-Tilii»> nulls imn n wmmmp a Ham, M.ASiniw » w
(RFA)* .. . mSm*n«Mt-1 »44 ^ ^ 1Uon>I.CaMoso   1 a »• pino - As SIMON — 1JOCliMtas

*Olasslflcado IShE, -<kl; 3SoGlpeyOoM.B.Stntos  3 57 4m2s™,E.R.Ferrelra — 4 57 m*i«nmei
® 4 Energy Girl J. Ricardo  4 57 5 Four Million. E. & nodrlgues  5 52 Ml)MTIOCMCO-1M* >

Campeonato Hotandto -¦ 'MMfX JB SCelenlntuE^Rodrlguee  5 57 6 Partldota. F. Perelra  6 66 1 Quick Impulse. P. Vlgnolas  1 57
'Wi 6MozlnhoJ.B.F<x«ecS  6 5? T*p«ne-As WdOm -1400 imkoa 2Pallaalno,E.R.Fsireira................ 2 63

uFeyenoord 0x2 Ben Haag Jr »P(|«0—AelOMOm—l.lOOmelm— J Tacit LCM. J. Pessanha  3 57' <• ^msm / ' NUU01|n-MaM«b«lM» ma *MOflO-™kXATM)UPU-IXA. "TomSilver. nSocorre  4 gCopa da Uga Inglosa msmmM (inModeeeimnodeTPontM) ta-k» 4Biri-Biri. A. MachadoP  s s?
VSmktH. •> »¦; , ntMK>MStON—IMS mlMIOMOWBt—ISSI 5KaHers.F.PareiraP  -6 57

Nottingham Forest 5 x 0 Crystal Palace rn 1 Full Name E. Marlnho  t 1 Jolie Bomesllque. F. Perelra F*  1 57 6Haraveco.F.A.AIves.  7 53
¦; "O Bi »*." 2EngalllhadoN.aprlano  2 2CarlbeCalibre.C.Lavor  2 57 7Aleko.M.Ferrelra  8 57

Copa do Rw ?-« 9% m. 30ii«H«IIJ.Ma»  3 3FalnaJ.Ricardo  3 57 aJorro.L.A.Aives 9 57-iHSSgRy jm * - 4Pa»loloC.Uvor  4 4GulU.Machado:  4 57 9 Hararey. R. Costa...  0„57
(Espanha) f ' !'J -- |™ |BM»r SAHOofsHaSantos—  5 5Movedora.J.F.Reis  5 57 lOEscarlateno.J.RKardo  11 57
Cadiz (*) 2 X 2 Barcelona Atlitlc , . a.^SwalMK,' • "dK1* . ' JRrt, 6 Full Diamond M.Dias  6 6 Miss Camila, LA. Alves  6 57 11Gomsdo.M A.Sanios  12 57
Sevilla 1*1 Sabadell (*1 M I 7SimbrooacoMA.Santos  7 6>ptao-i*»koi»-1.IMiMlro» 12Condedelnoa.M.B.Santos  13 53Sevilla 1X1 saDaoail (*) MP 1 ¦¦ * Jfc 31 ¦ 8 Anglo KlddR. Ferrelra  8 
(*^jas8«jcado^^^i^^^^^^^ ^'*'7'^ 9B6laFrlaM.Andrade...  9 a ^ ^

Campoonato Pauliata __ ^
Masculino. playots 2 54 HSJ™°! t,n*de I ¦ ?,S'fPhB ¦j nm i , 1 -.11. t^i ™I, ifiiaifr'|M| 3MalambuR Macodo  3 56 8*P&r#o: Enorfly Girl I Mozinho B CsleninhftResultado de 3 felra, A nolte < >;- -&> -• y y ?&*¦> iMBlWiM.. 4Gran-luluC Uvor 4 54 3*PAr«o: Pavlolo ¦ Slmbronaco ¦ AlfaDols
Lwart Lwarcol 105 x 57 Plnhelros , 5Mogoi J. Ricardo..^. 5 56 «Nnk

00 playoff) JO W(SSo<wi>—Ww"<£too rp 7* Wwo; jolie SomMtique BCantH) C^ibre^H GuM

Rosultados de 3* felra, A nolte "* *"' 2HHuSi&VMCCTK«i<» 
.15! 2 54 AcumXi«*ie4°uln^rer^rro""4(Qran-t.ulu) e s°6(Tom SurTorn)

p^rdigao/Divino ea x 70 Prosicooi/Araga q 
Staroup espera o ajuda. de uma frente fria que esta no sul de Sao Paulo —

AMsco/Mlnercal 97 x 68 Emas Mandi
Campeonato do Rio / PI ^ L 0 •) ^
Flairiengo 107 x 71AABB (DF) P R3.Q OR j j j>f ^1| j\ STs! ft iT^MI BM ViW Af il

Votta de Dortmund f* • PI "Q ^ ^ || k¥W W

1/Andreas KappesftEtlenne de Wilde lRVOritOS 
p3,r3, 

B, U 3,IllOS" -Ll-XO

2.;tors,en Renensmann/Anthony sAO PAULO — O barco Saga, pelo Canal de Ilhabela encurta o per- o Nica, comandado por Leopoldo flBIIWWWB 1 flBWIM «
^l^oTraBAhi/SD ciark IRFA/Austrt do Ri°« comandado por Torben curso em 10 milhas nauticas, mas au- Antunes Maciel, ex-comodoro da \ \ -

Grael»e 0 Staroup, de Sao Paulo, sob, menta o risco de atraso, por ser uma ABVO (Associagao Brasileira dos

Rail da Coata do Marfim favoritos para veneer, na classe IOR Os nrsaniyadores acreditam aue o A Santos-Rio abre a tradicional O ' f. .**,*. - ¦«raU»ilW|
(Em Abidjan) (barcos de competi?ao), a 39* Regata ramnean devevii CruZar a linha de Semana de Vela ou Circuito Rio de
3* etapa—i.539Km Santos-Rio. A largada, com a presen- . ^ . ssfe;. j. iatismo. Este ano com uma diferen^a,
5M3m45serr0 

Van dS Wauver (Bol) ?a de^quase 40^barcos^esta marcada ^ana noluo de 28 a 50 horas apos P°'s marca a volta do Circuito para f fllTYAfl ACfffPlfTffft!?

sencias sao o Daniel Hechter, cam- co sera depois corrigido por seu ra- reSj f0i disputada em Buziosf As rega- f I0CA"D18C0S I
kWWiajnlilllir^^^^W peao do ano passado, que nao tem "«g, cujo valor e estabelecido de tas para os monotipos — star, finn, | l'3H||HHK> a-~no Juvenll condi^oesdecompetir,eoBlaupunkt, 

d'Sgua eSirea soling, J-24, snipe, laser, tornado | 
8Q0y| OMBHOE?2E§OIH)RIO

1. LauraFiessei,Cuba para Portugal. 
Hrl^prft^Wcns'de^lferenfe^ Escola Naval e prosseguem no ; WIO-X^-VIDIO ... .

2. Mitseya Dusso, Cuba Este ano, o percurso de aproxima- "?ao entre Barcos ae a p . dias 4 e 5, com as regatas finais nos gy »ag»ffa»Oorq^b,2$ Tlfuco ft ^ '
3.MiraidaGarcia,Cuba damente 235 milhas nauticas (cerca Tambem participam da Santos- dia 11 e 12. Para os barcos que nao |gf^L1|;^ ¦ST^Sf
Fiorete mascuiino, final de 435 quilometros) foi liberado: ca- Rio barcos de cruzeiro, divididos nas competem na Santos-Rio e que me- I _ W Com evtoctonomonlo proprio. BUI1. Eivis Gregory, Cuba da embarca$ao pode optar por passar categorias Cruzeiro e VCR. Os favo^ dem menos de 30 pes, serao feitas ^^ °w*e' "S.BmT^bH HnEsB?2. MathieveBrouiiet, Canada ou na0 pelo Canal de Ilhabela e pela ritos sao os cariocas Kama, que tem cinco regatas nos mesmo dias, com 5 w^BPiW;3. Miguel camacaro. Venezuela Baia de Angra dos Reis. A opcao Jose Carlos Vaz como comandante. e percurso triangular. w I m « ¦¦-.¦¦¦¦¦¦-t- — IMPBtitADOOBUPO | BiiMaBg a

FUTEBOL
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«Brasileiro de

üatação iuveniltíKÇKtf. J

®rá em Goiânia
8arA Kibon desistiu de patrocinar o''Tfòfèu Júlio Delamare/Campeonato''Brasileiro Juvenil de Natação, que se-
Jfflpim Salvador, de 11 a 14 de aezem-
bjo, alegando problemas financeiros.
^competição será em Goiânia, na
?mesma data, com patrocínio de em'
presas locais, acertado pelo presiden-
te da Confederação Brasileira de Des-
portos Aquáticos, Coaracy Nunes. A
desistência da Kibon, segundo ele•não significa que a empresa — que
patrocina vários nadadores — vá
abandonar o esporte.

. O Banco da Amazônia também
cancelou o apoio à realização dó Tro-
féii. Maurício Becker/Campeonato
Brasileiro Juvenil, marcado para Be-
lém, de 7 a 9 de dezembro. O governo
paraense, entretanto, comprometeu-
sè a*patrocinar a competição. A Mes-
bla também confirmou a promoção
do Troféu Brasil, de 24 a 27 de janei-
ro. Assim, a CBDA fechou sua pro-
gramação da temporada exclusiva-
mente com apoio da iniciativa
privada.

Bruno Veiga

Dois brasileiros 
jogam 

as

quartas 
do Brastemp Open

Mas foi prejudicado pelo vento, ao tentar colo-
car bolas junto a linha." Agora, Bloom enfren-
tará o espanhol Javier Sanchez, que venceu io
argentino Roberto Arguello.

O desempenho do paulista Mauro Mène26s
tem agradado a quem acompanha, o torneio.
Ontem, ele fez um primeiro set brilhante, quan-
do venceu por 6/1, e caiu no segundo. Fechou o
jogo em 7/5. "Acomodei-me um pouco. Vi que
as coisas estavam.dando certo e isso me prejudi-
cou."

Resultados de ontem: Mauro Menezes (Bra)
6/1 e 7/5 Johan Anderson (EUA); Otávio Delia
(Bra) 6/3 e 6/0 Danilo Marcelino (Bra); Marcelo
Filippini (Uruj 6/1, 6/7 e 6/4 Dán Cassidy
(EUA); Javier Sanchez, (Esp) 6/1 e 7/5 Roberto
Arguello (Arg); Jean Fleurian (Fra) 6/2 e 6/1
Javier Frana (Arg); Jose Francisco Altur (Esp)
6/4 e 6/0 Diego Perez (Uru); Gilád Blóom (Isr)
6/1 e 7/5 Cássio Motta (Bra); Richard Fròni-
berg (Aus) 5/7, 6/2 e 6/2 Robbiè Weiss (EÜAj.
Jogos de hoje: Otávio Delia (Bra) x Jean Flevi-
rian (Fra); José Francisco Altur (Esp) x Marce-
lo Filippini (Uru); Javier Sanchez (Esp) x Gilad
Bloom (lsr) e Mauro Menezes (Bra) x. Richard
Fromberg (Aus).

Ouhydes Fonseca

O bloqueio dás estreantes Kerly (E) e Filé (D) funcionou durante todo o jogo

Desistência — O prefeito de
Leipzig, na Alemanha Oriental,
Bernd Seidel, anunciou ontem que a
cidade não mais se candidatará a sede
dos Jogos Olímpicos de 2004. "Pode-
remos falar nisso quando a cidade
estiver melhor, talvez depois do pró-
ximo Plano Qüinqüenal", explicou. A
escolha da sede será em 1997.
Apartheid — Quatorze inte-
grantes da equipe americana de atle-
tismo que disputou os Jogos Olímpi-
cos de Seul, em 88, desembarcaram
ontem na África do Sul para disputar
um meeting, apesar do boicote ínter-
nacional àquele país, devido à sua
política de segregação racial.

estréiam bem na Taça Rio

Supercopa
(Quartas^-do-tinal)"ÉsWdlantes (Arg) 0x3 Grêmio*'Ai-gentino Jrs (Arg)* 2x0 Cruzeiro
(?) Classificado
Copa dos Campeões
(2* fase, 2° |ogo)
Real Madrld (Esp) 1 x 0 Mllan (Ita)*
,Syí9rovskl(Aus) 2x2 Dnepr (URSS)*

_AEK (Gre) 1x1 Olymplque (Fra)*
Benflca (Por)* 7x0 Honved (Hun)
Nentorl (Alb) 0x3 Bayern Munich (RFA)*
CFKA (Bul)* 3 X O Sparla (Tch)
Mechelen (Bel)* 4x1 Malmoe (Sue)

JRecopa
'(3" <ase, 2° logo)iQrasshopper (Sul)* 3x0 Torpedo
..(URSS)
.Difamo Berlln (ROA) 1x1 Monaco
(Era)*
Barcelona (Esp) 2x0 Anderlecht (Bel)*
(0 x 1 na prorrogação)

LPartlzan (lug)* 3 x 1 Gronlngen (Hol)
^F.erencvaros (Hun) 0x1 Admira Wacker
,(^U3)*Djugaarden (Sue) 2x2 Valladolid (Esp)*"fifnamo (Rom)* 6 x 1 Panathinalkos' 
(Gre)
Sampdorla (Ita)* 2x0 Borussla Dort(R-

, FA)
Copa da Uefa
(2* fase, 2o jogo)

.Stuttgart (RFA)* 5x0 Zenlth (URSS)
¦ Sochaux (Fra) 1x1 Florentlna (Ita)*
Zalglrls (URSS) 0x1 Estrela Vermelha
(lug)*
Juventus (Ita)* 2 x 1 Paris St-Germaln
(Fra)
Rapld Viena (Aus)* 4x3 Bruggea (Bel)
Banlk Ostrava (Tch) 1 x 1 Dynamo Klev
(URSS)*
Dynamo Moscou (URSS) 0x0 Colônia
(RFA)*
Valencla (Esp) 3x2 Porto (Por)*
Karl-Marx-Stadt (RDA)* 4x1 Slon (Sul)
Ãuxerre (Fra)* 3x0 Palloseura (Fln)
Hamburgo (RFA)* 2x0 Zaragoza (Esp)' bündee United (Esc) 3x2 Antwerp (Bel)*
Áustria Viena (Aus) 2x0 Werder Breme
(RFA)*"1116'ge (Bel)* 1x0 Hlbernlan (Esc)
* Olasslf Içado
Campeonato Holandês

..Feyenoord 0x2 Ben Haag
Copa da Uga Inglesa
Nottingham Forest 5x0 Crystal Palace
Copa do Rei
(Espanha)
Cadlz (*) 2 x 2 Barcelona Atlôtlc
Sevilla 1x1 Sabadell (*)
(*) Classificado

De voleio

Divulgação

NCxS tMOflO - TO EXATA-DUPUUXA-TA—Kg. " "
PRÊMIO FUlnOYAHT—1892Go Arandú, M. B. Santos  1 58

TubJm, F. Pereira 2 "55
Guamazo, S. Santos  3 «-67
Danle-Dimont, M. Almalda  • 4 53
Canny's Dilemma, J. S. gomes  5 57

0 Baron de Lantier, E. S. Gomes  6-Í6
T Calutiy, J. Garcia  7 57
8 Haufl, M. A. Santo» 8 57

•• pérao — ia 2)M0m — M00 iiwtu»

Jocuri C. Lavor  3 54
Free Long Time F. Pereira  4 54
Damiso R. Rodrigues  5 54

8 Tom Sur Tom J. Ricardo  6 58
Javan E.0. Ferreira  7 54
Pickford E.S. Rodrigues  8 56

•• pino—Aa at hor«—lOOO matra
NOt MWVOO - TMBUTMUPLMX*-TA—K»
nano MMMMOUCM - 1948/1M9 —

1>Pfcw—ialtMOm — IJOOmalraa —
NCz$ 4300,00-MuabMMMaMt.PfltHIO OONHS KMN -1 «4»Sotiferte J.S.Gomes  1 57

Imnature J. Pessanha  2 57Slap Boy M. Cardoso  3 57
Racil Lindo J.F. Reis..  4 57
Engenheiro Garcia J. Ricardo  5 57
Uns de Barro C. Lavor  6 57

1* Nno — ia M lana — MOO makta
Laon, M. Cardoso 53Lacérto, R. Rodrigues 60DuquesaValka, J. Ricardo ,58Mutemu, E R. Ferreira 57Four Miilion, E. S. Rodrigues 52Partdora, F. Pereira 56

T» pino - ia StMOm - 1400 mama
NClS 4MOJOO — IMKXATfrOUMMDCA*TA—Kg.ntmopfiospBi—1951Jolie Bomestique, F. Pereira  57

Caribe Calibre, C. Lavor 57Falruz, J. Ricardo 57Guli, J. Machado 57Movedora, J. F. Reis 57Miss Camila. L A Alves . 57
B> pino—ia 23 hono -1.100 mama

Blue Lagoon J.8. Gomes...Guatemalteca LA. Alves...Go Gipey Go M.B. Santos.Energy Glrl J. Ricardo.......Celeninha E.S. Rodrigues.Mozinho J.B.Fonsecaa*Mr*o—Aa tOMOm —

NGa4 4BOOyOO — TMXATMNMMXA-TA-Kg.PRtoDOTtO CHICO- 1OTJQuick Impulse, P. Vlgnolas 1 t,57Pallazzino, E. R. Ferreira2' 53Tacit Licht, J. Pessanha 3 r57" Tom Sllver, não corre  '.4
Biri-Biri, A. Machado P!.....'..„ 5 57
Katlers.F. Pereira F° •B.íí-Haraveco, F, A. Alves 7 53
Aleko, M. Ferreira8 57
Jorro, L. A. Alves,. ft>. "57
Hararey, R. Costa..... 1°,10 Escariatino, J. Ricardo 11 57

11 Gomado, M, A. Santos 12- -57
12 Conde de Inoã, M. B. Santos.. :... 13 53

(Moio de Conomo de 7 Pontos)PfttMOnMMN-IMSFull Name E. Marinho  1 58
Engatilhado N. Clpriano  2 58
Duvalenti J. Matta  3 58Pavtolo C. Lavor .'.  4 58
Alfa Dois M.B. Santos.....  5 58
Full Diamond M. Dias  6 58
Simbronaco M A. Santos  7 58
Anglo Kidd R. Ferreira  8 58Bôia Fria M.Andrade.  9 58

4* Nno — ia >1 horaa - MOO mama
MCrtftOOO^O—TtloiH !><<¦ liai» f»PRtalO n. MOMCCO -1M» - (UnÜO)Humbug J. Queiroz  1 56

CastelnaudaryS. Santos  2 54
Malambu R. Macedo  3 56
Gran-Lulu C. Lavor  4 54
Mogoi J. Ricardo :r 5 56
Seiko Rico M. Ferreira  6 56

C Nno—ia «1h*0m - 1J00 mama —
HCáUOOflO—THaia!» nn<i lll» *»

ntMWMLCVOM-IMT1 Pevac M.A. Santos  1 54
2HiluataO.VManKeloa  2 54

Campeonato Paulista
Masculino, playofK,
Resultado de 3' feira, à noite
Lwàrt Lwarcel 105 x 57 Pinheiros
(Lwart classificado para 2* fase
do playoftl
Fémlnlno, 1° turno
Resultados de 3* feira, á noite
Perdigão/Divino 88 x 70 Proàlcool/Araça-
tuba
Arlsco/Mlnercal 97 x 68 Emas Mandl
Campeonato do Rio, „Flamengo 107 x 71 AABB (DF)
Vasco 80 x 76 Fluminense 

»• Fárao: Lln» de Barro ¦ Slap Boy ¦ Imnature
8° Pár*o: Energy Glrl ¦ Mozinho ¦ Celeninha
8* Páreo: Paviolo ¦ Simbronaco ¦ Alfa DoIb
4* Páreo: Gran-Lulu ¦ Mogol ¦ Seiko Rico
S* Pino: Tom Sur Tom ¦ Pickford ¦ Jucurl
0" Páreo: Duqueea Valka ¦ Mutemú ¦ Laon
7*Páno: Jolie Bomestique ¦ Caribe Calibra ¦ Qull
S> Pirão: Quamazo S Danle-Dlmont ¦ Caluby
»Páno: AleKo a Jorro ¦ Hararoy _ _ ,Acumulada: 1°6(Llns de Barro). 4#4(Gran-Lulu) e 5°6(Tom Sur Tom)

O Staroup espera a ajuda de uma frente fria que está no sul de São Paulo

'Saga' 
e 

'Staroup' 
são os—

favoritos 
para 

a Santos-Rio

Volta de Dortmund
(Alemanha Ocidental)
1.'Andreas Kappes/Etienne de Wllde
RFA/Bel)
2. fôrsten Rellensmann/Anthony
Doyiê (RFA/Austr)
3. Volker Dlehl/D. Clark (RFA/Austr)

XABCAS

RaU da Coata do Marfim
(EmAbld)an)
3' etapa — 1.539Km
1. Jean Plerre Van de Wauver (Bel)
5h13m45s
2. Alaln Orellle (Fra) 5h34m40s
3. Pascal Gaban (Bel) 7h25m58s

Pan-Americano Juvenil
(Em"Sanctl Spirltus, Cuba)
Florete feminino^ final
1. Laura Flessel, Cuba
2. Mitseya Dusso, Cuba
3. Mlralda Garcia, Cuba
Florete masculino, final
1. Elvis Gregory, Cuba
2. Mathieve Broullet, Canadá
3. Miguel Camacaro, Venezuela

C^eítoctona^íl^DrKi.
A» Rio Bronco. 156 • tà"kv Centra!Sobf«to»a 205 - Centro • Toli: 262-0044

hd

I



Senna corre 
para 

veneer apesar das ameagasl

rr-- I
Mnir Ppnn Nptn Segundo Senna, a deeisao de recorrcr WWMF'K 'I' T *BMMMIMM Piloto tem apoio I

Correspondents justiga comum e uma tentativa de obter um jjj J . . i I julgamento isento. "Apelamos primeiro |H total da eSCUdena ¦
ADELAIDE, Australia — Em sua pri- FIA para seguir as instancias esportivas. Embora o protesto na justiga-co- H

mcira na Australia, ainda no Mas, FIA e Fisa sao a mesma coisa. Voce mum francesa tenha que ser impetra- H
complexo turistico de Port Douglas, em lida com as mesmas pessoas. Agora, vamos ' do por Ayrton Senna, unico acusado ¦
Queensland, Ayrton Senna disse que o pro- a uma corte de fato, baseada na justiga pela Fisa, a McLaren promete acom- H
ximo passo de sua luta e veneer o Grande verdadeira, na propria lei." HBp panha-lo ate o fun, pois assim como o H
Premio de Adelaide, o que mantera suas Para o piloto brasileiro, a fun?ao da "Jr piloto, a escuderia tambem quer ¦
possibilidades de conquistar o titulo, caso Formula 1 e proporcionar diversao e ofere- toria no Grande Premio do Japao e ¦
ganhe tambem a a?ao movida contra a cer alguma coisa especial ao publico. jr \ ?s.eja f™!v™,r£S co ' 

I
deeisao da Fisa, num tribunal de justiga atitude da Fisa contraria todos estes prin- H|p sariosemS H
comum da Franga. cipios. "A maneira como fui tratado, como pRBT.,gmmM rj', v 

^ acredtamosque ele naotem qiwl' I

e buscando a vitoria. E essa a minha moti- tratado esta bem abaixo dos padroes que ^K, jtfJflilBrown, diretor da equipe. "Lutivamos I
vagao toda vezem que sento num carro de todosdesejanam. E um fato lamentavel, .yt'li'A- .- - pela vitoria no Japao, contra a des- H
corrida, e ainda tenho chances de ganhar masnaopodenaesperarcoisadiferentedas classifica<;5o de Senna, e a Fisa veio H
este campeonato". Ele nao demonstrou a pcssoas Quedingemarisa. ^pHr^ HPcom outras medidas, que so prejudica- H
menor preocupagao com as amea^as da Senna afirmou que as coisas boas "*-®s * 

^ jl ram o piloto. Temosa obrigaoao moral
Fisa de suspende-lo por um ano, se reinci- ruins tem sempre uma mensagem para dar, * de apoia-lo." ¦
dir em manobras perigosas. e se ele esta envolvido nesta questao pole- Segundo Creighton Brown, o nome H

_ ,. „ -  mica, quer ir ate o fim para restabelecer , & * :I.MB B de Ayrton Senna pesou na deeisao da ¦Ayrton Senna disse que nao ficou de , ver(ja(je_ "Acredito que esta e a primeira Fisa, que jamais puniu qualquer piloto H
todo surpreso com a severa puni(ao da cena de um longo filme. Nao posso saber de forma tao drastica, embora erros H
Fisa— pultade US$100mile amende CQm0 termjnar^ q fim vira por si mes- muito mais graves j4 tenham sido.co- ¦
suspensao por seismeses — porque, devido mo„ metidos na hist6ria da F6rmula l. "Sen- ¦
as circunstancias em que se desenvolveu na foi pego para bode expiat6rroe H
processo, tudo indicava para uma agao Mesmo que perca o Grande Premio da qualquer coisa contra ele ressoa-muito H
deste tipo. "Desde que decidimos recorrer 

juto peknkuto Snna'garMte^ mais, por se tratar de um campeao H

onde estavamos'pisando Sabiamos que a n^° desistira da questao juridica. 0 meu A McLaren rebateu uma a uma to- I
iuta seria grande e os ri^osquecorriamos Pro ?a0 tem na<^a a ver 00111 a comda Kdas as acusa?5es da Fisa contra §enna, H
A deeisao tomada so reflete o ambiente queaconteceuemSuzukafoiinjustoeuma to&dold^«imam^dmUp^^ I
politico da Formula 1 e a verdadeira mani- grande manipulagao do campeonato de Ameaqa de punigw nao intimida oenna, que promete manter seu estilo arrojado jade o piloto nao teve qualquer culpa. H
pula?ao que foi o campeonato deste ano." 89." Em outros dois, a culpa pode ser dividi- H

. _ . . . ¦ da meio a meio entre as partes envolvi- H
Prost ainda critica rival i I das-"No}^°en°^

1 fir 1 -| r _ podem repartir as culpas, pois se trata-
Maior rival de Ayrton Senna e o Adeiaide,Austr^iia-AFP h.CCf) hflfffl 119 F OFlTHllH I P Rflllfffl ram de acidentes normais de corrida,

primeiro a considerar seu estilo dedirigir - g'flBHH i-OOd Wlga "a 1 UlliiUia J. C CUAlAga mas em Portugal, Fran«a e MonzaTano
perigoso, Alain Prost tentou de todas as m |m| ^ Reuter—03/10/88 passado, Senna foi apenasvitima."
maneiras evitar um comentario sobre a BdleStrC Se |Forte pressflo — No Grande
punigao._"E dificil para um piloto falar • _ /; 0i K-.m Premio da Italia do ano passado, Senna
ae outro, e nao gostaria de tratar deste Vingaf allllill9 S *'* 

Wl 
'^E< bateu com ofrances Jean Louis Schlesser

assunto, pois nao foi falta minha e 0 da McT Rren t - f . m 
'w; em uma chicane do circuito de Monza,

problema nao e meu", sem evitar, po- flHB lviLyJ^ai^n [;^'r,">• perdendo uma prova^que poderia ate

0 ano passado, tenho problemas com , A severa puni^ao aplicada a @6^1 . * »• ^igt" yj^ culpou de direjao perigosa, 0 que foi
ele, e basta lembrar que no Grande Pre- Ayrton Senna coroou um '^y ».**• vly . -J^KKS' ~ £v>?,- V teiminantemente negado pela McLaren.
mio de Portugal ele lan;ou seu carro ano de interven^oes desastrosas e 

^Schfes^r eSeifnTliderava a°rova sob

paledlum^ppUo13£ fazia necessaria, Tw!3ili como vinganga pessoal de Jean- SlSo^ncesfqSSvl6 feolSmas a suspensao me parece um pouco Marie Balestre contra a McLa- }, Wjk • , atris, tinha a obrigagao de dar passa-dura." 1 
5 ren e a Honda, com quem man- f gem a Senna."

Prost reconhece que a Formula 1 e ' w 
• L i tem confronto desde a temporada ' 

Quanto ao GP do Brasil deste ano,
sempre perigosa, mas ressalta que ela se s , ^*00 $MW passada,quando tomou 0ladode JH. quando Senna colidiu com Berger e
torna mais perigosa ainda, se os riscos se Alain Prost nas insinuagoes do Patrese na largada, a McLaren consi-
tornam maiores do que 0 necess&no. pr^.t Vromzflu « ri«nZ" piloto franees quanto a diferenga derou um acidente normal. "A colisao"Senna tem um pequeno problema. Ele 

"lrost ir demotores PHf SIOE NT ff|l' vHHHRpj ocorreu na primeira curva da prova,
nao considera que pode morrer, porque i„ntAAnecar de tori™ ns nrnhle- ^ WVl momento em que a maior parte dos
acreditaemDeus." oneSon JSlSi • 

ano, Balestre voltou a se acidentes acontecem, pela confusao dos

siterKta^retoS 
b<»s^embtan^as da McLaren. "Gastei JSSSSSSSiS

umadtosadem^uSate"Senna4 aSSSSStorani^ q»ndo.McUra,Mgo»no,a MiBBHI sote&n«<l.,ual,M«lp,»
mais jovem e pensa c(tempo todo na la. N8o 6 comum a qualquer piloto con- Caso 

Senna foi oiUraifMdssa^ de Balestre audSeSahaSoSi fdSffifiFormula 1. E jnacreditavel. Ele quer quistar trgs titulos mundiais em uma que qualquer queixa sua fosse fei- J 
nas^S laSnmvLaSoSestar sozinho, nao pensa nos outros pilo- mptma i>nnini>" ta pnmeiramente & equipe, desti- w- , na segunaa lar^aaa, provocaaa peioaci

los. Eu guio de forana mais suave, ^lgu- 
""^Si 

Senna, Pros, previa-a non nn, parigrafo a i.ndm.r g,«-» 
tambem e . pn, e^^ e.nden.a.o

mas vezes isso pode ser ruim, pois perco boa corrida em Adelaide, pois muitas interferencias externas, numa re- a falta de criterio da Fisa dei- A onda de moralizagao do es- parte do piloto brasileiro e consideradaa agressividade, mas nos ultimos 10 anos coisas ainda estao em jogo. 
"Ano 

passa- ferencia clara aopresidente da Fi- xou claro que a entidade s6 tinha porte movida este ano pela Fisa ainda mais absurda pela McLaren. "A
estive sempre em condi?oes de conquis- do, o campeonato tambem terminou no sa. interesse em punir os pilotos im- deixou tambem de atingir o res- Fisa alega que Senna fez uma perigosatar o titulo mundial. Japao, e a corrida aqui foi muito boa. Balestre porem ha muito P°rtantes> aqueles que garantem ponsavel por uma das faltas mais mudanga de dire^ao, cortando a pista da

Alain Prost fez questao de frisar que Este ano, tem tudo para ser novamente. femno Heixou o nanel discrete aue manclietes nos jornais. Se nao, co- graves da temporada: seu proprio direita para a esquerda. O que aconteceu
o acidente no Grande Premio do Japao Estou motivado e sem pressoes e quero a fll*: - lhp t^Jp^nt „ mo entender a falta de qualquer presidente, que atravessou indevi- foi que a transmissao do seu carro que-
tambem foi ruim para ele, pois podia encerrar o ano com mais uma vitoria. a iun?ao ine reservava e assumiu o .punigao a Rene Arnoux, conde- damente a pista de Silverstone, brou e ele nao tinha mais qualquer con-
vencer a corrida e conquistar ocampeo- Senna tambem devequerer veneer, assim primeiro piano da Formula I, an- nado publicamente por vanos ou- logo apos a largada do Grande trole. Senna moveu o carro lentamente
nato de outra maneira. "Senna nao tem como a Ferrari, que ainda briga pelo tec'pando condenagoes e distn- tros pilotos por manobras pengo- Premio dalng aterra quase sendo para a esquerda da pista para que os
mntivns nara p«itar furinco romieo „n„^n i„„„ ' wlin4:.i j. buindomuitasnuneaantesaplica- sas e conduta antiesportiva em atropelado pela Osella de Nicola carros que o seguiam nao batessem em
tetSS 

segundo lugar no Mundial deconstruto- das na historia da categoria'Foi trdnos e corridas? E-por que a Larini,quesaira doboxe suatra^ira."
DOis ele sabia que eu tambem tinha que O niloto frances se disse mais uma assim com Nigel Mansell, afasta- entlda^e tambem nao fez qual- A pumgao a Senna pode trazer A Fisa so foi condescendente compois tie wold que eu idmoem unod que u piloto irances se aisse mais uma * • tpr quer advertencia a Stefan Johans- prejuizos a propria Fisa. Se, cenna no aue ^ refere ao r.ranrfe Pre-veneer . Ele quase confessou que fechou vez ammado em correr pela Ferran, ano .. F . P,f.ca r. son, que andou lentamente pela ameagado pela suspensao de seis njo He p0rtueal atribuindo tambem aa porta na entrada da chicane, o que que vem, mas sahentou que muito traba- r !J? defesa, e foi as- pista p0r duas voltas do Grande meses, o brasileiro vir a por de Mansell a resoon'sabilidade nelo acidenteSenna realmente nao considerou anor- iho ainda tera que ser feito. "A Ferrari s™ tambem com Senna, que ja pernio da Hungria, quase provo- lado seu estilo agressivo, a For- que afastou dois da prova^ "fi sienifi-mal. tem um bom carro, embora ainda nao tlnna sua pena ditada pelo presi- can(j0 um Serio acidente com Ayr- mula 1 estara perdendo o maior cativo que neste caso a Fisa nao culpe

Falando sempre como tricampeao, seja »ao competitiva quanto a McLaren. dente da Fisa, antes mesmo de a ton Senna? Ate mesmo Nigel responsavel pela quebra da mo- apenas Senna maseprecisoressaltarque
Prost disse que esta foi a pior temporada Vamos trabalhar duro durante oinverno McLaren entrar com. recurso no Mansell, que se valeu da oportu- notonia em que andava mergulha- Mansell estava desclassificado no mo-
da sua vida, principalmente pelo aspecto para tentar reduzir esta distan- tribunal de apelagao da FIA, da nidade para assumir a lideranga da nos ultimos anos.(M.P.N.) mento em que o acidente ocorreu."
psicologico, e que conquistar o titulo foi cia. (M.P.N.)  

' 
 (M.P.N.)

SquTnttS^d^as"1dt • TEM BRINDE E T^l QUALIDADE I, I
que Adelaide sera o palco da batalha final, putam a pre-qualifica^ao concordaram com | f"" 

' .... 11 ""j 
p""" 

* >  ,v ' w>
Esta disputa entre Senna e Prost e excelente a tnudanga, pois a sessao na quinta-feira |HBB IJ  1

para nos promotores. Sao dois campeoes sera num horario que permitira uma boa L- y5) Imundiais, e para o publico e um duelo bom divulgagao, o que nao acontecferia se fosse I \ // '_ 
T r\t tde se ver , insistiu o dirigente. na sexta-feira. mesmo dia dos primeiros trei- 1^ \ .Tim— T~^ ' *-* ' /

Mesmo antes de saber do recurso de nos oficiais." (M.P.N.) \ Jb I I

Conta-giros j 
yfflsabffl I |i69j 

O

Senna X Prost — A imprensa brita- voltara a competir na Formula 1, a partir ; 
"**' ^

nica acredita que o caso Senna ainda esta de 1992. A informagao foi veiculada ontem , ^
longe de terminar. Os jornais acharam a no joraal alemao Bild, que afirma estar /€% 1deeisao da Fisa "previsivel", mas creem que fabrica voltando com carro e motor pro- , J . 

" 
CAIUICCta „ ^ . mfnunr' TTT .

a McLaren levara o caso a Justica francesa. orios. Ainda de acordo com o iornal. I cm qualquer fllm« revcl«do > r ])\ BOLSA TERMlV-'A MOCHILA.
0 comentarista Alan Henry, do The Guar- Mercedes estaria tentando o projetista John ¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦iiiiliiliiliiM

XLZLtZTJiZS&SZ JSSi^P^-^tSL !A 4ft ^ ^ NO LEO VOCE GANHA SEU BRINDE, NO ¦
Auslralia." £^F^feS°G«^«Cd ¦ ^EMH ATO, SEM PRECISAR JUNTAR PNVF.T |->PFC —il—'. j
F6rmula Ford Com o titulo da L6' larsa h°ie na primeira posigao do ^H| ¦ MM m*M ¦ CENTRO: Av. Rio Branco, 156 - XIII - Ed. Av. Central • Tel.: 262-0236 I AV'JM'V I
tempora^^ definSo, come^am hoje°em Rali do Pacifico, quartaetapa do Sul-Ame- IU *1 I 

'

Brasilia, os treinos para a penultima etapa chile° FuchtS8e°CostaUforam os'SaJorcs * MADUREIRA: Eat. Portela,' 99 - Lojas 122/153 * POLO 1 - Tel.: 350-5766 *
do Campeonato Brasileiro de F Ford. A Chile, huchter e Costa loram os vencedores ™ CAMPO GRANDE: R. Vluva Dantas, 80-C - Tel.: 394-OT70
disputa, agora, e pela segunda eolocagao, do rah no ano passado. CINE-FOTO'SOM-INFORMATICA NITEROi: Rua da Conceic^o, 46 - Tel.: 722-1582 ¦fflBlMHPHl' '
onde seis pilotos tem chances: Andre Ribei- Carcasci — Depois de igualar o recor- » 

^ BREVE: MEIER - Rua Dias da Cruz, 158 w- ^mmMSSmro (segundo na classifica?ao geral), Rubens de da pista de Snetterton, na Inglaterra, V-V^Cv-V^ fT\ - j*\ -
Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Djalma Fo- para a Formula 3000, o piloto brasilei- B /^X T ' ?V^w\. j^TTcV ***. i gU—WSl JL /f|TV\
ga?a, Ricardo Mattos e Jose Renato Gar- ro Paulo Carcasci foi convidado pelo chefe ^

Mercedes F 1 — A Mercedes Benz trode 15 dias, no mesmo circuito.

<

Agora nova loja em
VOLTA

REDONDA
SIDER SHOPPING
Lojas 17. 18 e 19

Tel.: (0243) 43-3366

AFP—10/10/88

Ameaça de punição não intimida Senna, que promete manter seu estilo arrojado

*> ¦ , ' < :

VELA*

EETE QUALIDADE

voltará a competir na Fórmula 1, a partir
de 1992. A informação foi veiculada ontem
no jornal alemão Bild, que afirma estar a
fábrica voltando com carro e motor pró-
prios. Ainda de acordo com o jornal, a
Mercedes estaria tentando o projetista John
Barnard, recém-contratado pela Benetton.
Rali do Pacífico — Os brasileiros
Édio Fuchter e Ricardo Costa, com um Gol
1.6, larga hoje na primeira posição do
RaÚ do Pacífico, quarta etapa do Sul-Ame-
ricano da categoria, que será disputado no
Chile. Fuchter e Costa foram os vencedores
do rali no ano passado.
Carcasci — Depois de igualar o recor-
de da pista de Snetterton, na Inglaterra,
para a Fórmula 3000, o piloto brasilei-
ro Paulo Carcasci foi convidado pelo chefe
da equipe Reynard, o inglês Robert Sting,
para realizar novos testes com o carro den-
tro de 15 dias, no mesmo circuito.

CAMISETA
BOLSA TÉRMICA MOCHILAcm qualquer fllm« revelado

I CENTRO: Av. Rio Branco, 156 - XIII - Ed. Av. Central • Tel.: 262-0236
Rua Gonçalves Dias, 45 - Tel.: 222-3548

Rua do Ouvidor, 130 - Lojas L e M - Tel.: 242-1367
MADUREIRA: Est. Portela, 99 -lojas 122/153 • POLO 1 - Tel.: 350-5766
CAMPQ GRANDE: R. Viúva Dantas, 80-C - Tel.: 394-0770
NITERÓI: Rua da Conceição. 46 - Tel.: 722-1582

BREVE: MEIER - Rua Dias da Cruz, 158 ^
C1NE. FOTO • SOM • INFORMÁTICA

Senna corre 
para 

vencer apesar das ameaças

Mair Pena Neto
Correspondente

ADELAIDE, Austrália — Em sua pri-
meira entrevista na Austrália, ainda no
complexo turístico de Port Douglas, em
Queensland, Ayrton Senna disse que o pró-
ximo passo de sua luta é vencer o Grande
Prêmio de Adelaide, o que manterá suas
possibilidades de conquistar o título, caso
ganhe também a ação movida contra a
decisão da Fisa, num tribunal de justiça
comum da França.

"Vou correr como sempre fiz, atacando
e buscando a vitória. É essa a minha moti-
vação toda vez em que sento num carro de
corrida, e ainda tenho chances de ganhar
este campeonato". Ele não demonstrou a
menor preocupação com as ameaças da
Fisa de suspendê-lo por um ano, se reinei-
dir em manobras perigosas.

Ayrton Senna disse que não ficou de
todo surpreso com a severa punição da
Fisa — multa de USS> 100 mil e ameaça de
suspensão por seis meses — porque, devido
âs circunstâncias em que se desenvolveu o
processo, tudo indicava para uma ação
deste tipo. "Desde que decidimos recorrer
ao tribunal de apelação da FIA, sabíamos
onde estávamos pisando. Sabíamos que a
iuta seria grande e os riscos que corríamos.
A decisão tomada só reflete o ambiente
político da Fórmula 1 e a verdadeira mani-
pulação que foi o campeonato deste ano."

Segundo Senna, a decisão de recorrer à
justiça comum é uma tentativa de obter um
julgamento isento. "Apelamos primeiro à
FIA para seguir as instâncias esportivas.
Mas, FIA e Fisa são a mesma coisa. Você
lida com as mesmas pessoas. Agora, vamos
a uma corte de fato, baseada na justiça
verdadeira, na própria lei."

Para o piloto brasileiro, a função da
Fórmula 1 é proporcionar diversão e ofere-
cer alguma coisa especial ao público. A
atitude da Fisa contraria todos estes prin-
cípios. "A maneira como fui tratado, como
a McLaren foi tratada e como o público foi
tratado está bem abaixo dos padrões que
todos desejariam. É um fato lamentável,
mas não poderia esperar coisa diferente das
pessoas que dirigem a Fisa."

Senna afirmou que as coisas boas e
ruins têm sempre uma mensagem para dar,
e se ele está envolvido nesta questão polê-
mica, quer ir áté o fim para restabelecer a
verdade. "Acredito que esta é a primeira
cena de um longo filme. Não posso saber
como terminará. O fim virá por si mes-
mo.

Mesmo que perca o Grande Prêmio da
Austrália e, consequentemente, a chance de
ainda lutar pelo título, Senna garante que
não desistirá da questão jurídica. "O meu
protesto não tem nada a ver com a corrida
de, Adelaide. Quero mostrar a todos que o
que aconteceu em Suzuka foi injusto e uma
grande manipulação do campeonato de
89."

Pros^inda critíç^ival
Maior rival de Ayrton Senna e o

primeiro a considerar seu estilo de dirigir
perigoso, Alain Prost tentou de todas as
maneiras evitar um comentário sobre a
punição._"É difícil para um piloto falar
ae outro, e não gostaria de tratar deste
assunto, pois não foi falta minha e o
problema não é meu", sem evitar, po-
rém, de repetir criticas a Senna. "Desde
o ano passado, tenho problemas com
ele, e basta lembrar que no Grande Prê-
mio de Portugal ele lançou seu cano
contra o meu, me espremendo contra a
parede. Uma punição se fazia necessária,
mas a suspensão me parece um pouco
dura."

Prost reconhece que a Fórmula 1 é
sempre perigosa, mas ressalta que ela se
torna mais perigosa ainda, se os riscos se
tornam maiores do que o necessário."Senna tem um pequeno problema. Ele
não considera que pode morrer, porque
acredita em Deus."

Comparando seu estilo com o do bra-
sileiro, Prost disse que primeiro existe
uma diferença de mentalidade: "Senna é
mais jovem e pensa o tempo todo na
Fórmula 1. E inacreditável. Ele quer
estar sozinho, não pensa nos outros pilo-
tos. Eu guio de forma mais suave. Algu-
mas vezes isso pode ser ruim, pois perco
a agressividade, mas nos últimos 10 anos
estive sempre em condições de conquis-
tar o título mundial."

Alain Prost fez questão de frisar que
o acidente no Grande Prêmio do Japão
também foi ruim para ele, pois podia
vencer a corrida e conquistar o campeo-
nato de outra maneira. "Senna não tem
motivos para estar furioso comigo,
quanto ao que aconteceu em Suzuka,
pois ele sabia que eu também tinha que
vencer". Ele quase confessou que fechou
a porta na entrada da chicane, o que
Senna realmente não considerou anor-
mal.

Falando sempre como tricampeão,
Prost disse que esta foi a pior temporada
da sua vida, principalmente pelo aspecto
psicológico, e que conquistar o titulo foi

Adelaide, Austrália—AFP

Prost ironizou a fé do rival

fantástico. Apesar de todos os proble-
mas que enfrentou, assegura que leva
boas lembranças da McLaren. "Gastei
seis anos na McLaren, e mesmo com as
dificuldades deste ano, não vou esquecê-
la. Não é comum a qualquer piloto con-
quistar três títulos mundiais em uma
mesma equipe."

Assim como Senna, Prost previu uma
boa corrida em Adelaide, pois muitas
coisas ainda estão emjoço. Ano passa-
do, o campeonato também terminou no
Japão, e a corrida aqui foi muito boa.
Este ano, tem tudo para ser novamente.
Estou motivado e sem pressões e quero
encerrar o ano com mais uma vitória.
Senna também deve querer vencer, assim
como a Ferrari, que ainda briga pelo
segundo lugar no Mundial de construto-
res."

O piloto francês se disse mais uma
vez animado em correr pela Ferrari, ano

Sue 
vem, mas salientou que muito traba-

10 ainda terá que ser feito. "A Ferrari
tem um bom carro, embora ainda não
seja tão competitiva quanto a McLaren.
Vamos trabalhar duro durante o inverno
para tentar reduzir esta distân-
cia :\M.P.N.)
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Essa briga na Fórmula 1 é antiga

Balestre se

vinga, afinal,

da McLaren

A severa punição aplicada a
XX Ayrton Senna coroou um
ano de intervenções desastrosas, e
sem critério da Fisa, e ainda soou
como vingança pessoal de Jean-
Marie Balestre contra a McLa-
ren e a Honda, çom quem man-
tém confronto desde a temporada
passada, quando tomou o lado de
Alain Prost nas insinuações do
piloto francês quanto à diferença
de motores.

Este ano, Balestre voltou a se
intrometer indevidamente nas
questões internas da escuderia, e
quando a McLaren divulgou nota
oficial de acordo com Prost, para
que qualquer queixa sua fosse fei-
ta primeiramente à equipe, desti-
nou um parágrafo a condenar
interferências externas, numa re-
ferência clara ao presidente da Fi-
sa.

Balestre, porém, há muito
tempo deixou o papel discreto que
a função lhe reservava e assumiu o
primeiro plano da Fórmula 1, an-
tecipando condenações e distri-
buindo multas nunca antes aplica-
das na história da categoria. Foi
assim com Nigel Mansell, afasta-
do de um grande prêmio sem ter
sequer direito de defesa, e foi as-
sim também com Senna, que já
tinha sua pena ditada pelo presi-
dente da Fisa, antes mesmo de a
McLaren entrar com recurso no
tribunal de apelação da FIA, da

Reuter—03/10/86
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Caso Senna foi outra intromissão de Balestre

qual Balestre também é o pre-
sidente.

A falta de critério da Fisa dei-
xou claro que a entidade só tinha
interesse em punir os pilotos im-
portantès, aqueles que garantem
manchetes nos jornais. Se não, co-
mo entender a falta de qualquer

.punição a René Arnoux, conde-
nado publicamente por vários ou-
tros pilotos por manobras perigo-
sas e conduta antiesportiva em
treinos e corridas? E por que a
entidade também não fez qual-
quer advertência a Stefan Johans-
son, que andou lentamente pela
pista por duas voltas do Grande
Prêmio da Hungria, quase provo-
cando um sério acidente com Ayr-
ton Senna? Até mesmo Nigel
Mansell, que se valeu da oportu-
nidade para assumir a liderança

e vencer a corrida, condenou o
piloto sueco,

A onda de moralização do es-
porte movida este ano pela Fisa
deixou também de atingir o res-
ponsável por uma das faltas mais
graves da temporada: seu próprio
presidente, que atravessou inaevi-
damente a pista de Silverstone,
logo após a largada do Grande
Prêmio da Inglaterra, quase sendo
atropelado pela Osella de Nicola
Larini, que saíra do boxe.

A punição a Senna pode trazer
prejuízos à própria Fisa. Se,
ameaçado pela suspensão de seis
meses, o brasileiro vir a pôr de
lado seu estilo agressivo, a Fór-
mula I estará perdendo o maior
responsável pela quebra da mo-
notonia em que andava mergulha-
da nos últimos anos .(M.P.N.)

Piloto tem apoio

total da escuderia
Embora o protesto na justiça co-

mum francesa tenha que ser impetra-
do por Ayrton Senna, único acusado
pela Fisa, a McLaren promete acom-
panhá-lo até o fim, pois assim como o
piloto, a escuderia também quer a vi-
tória no Grande Prêmio do Japão e
deseja provar que a decisão dos comis-
sérios em Suzuka foi equivocada.

"Vamos lutar ao lado de Ayrton,
pois acreditamos que ele não tem qual-
quer culpa", assegurou Creighton
Brown, diretor da equipe. "Lutávamos

pela vitória no Japao, contra a des-
classificação de Senna, e a Fisa veio
com outras medidas, que só prejudica-
ram o piloto. Temos a obrigação moral
de apoiá-lo."

Segundo Creighton Brown, o nome
de Ayrton Senna pesou na decisão da
Fisa, que jamais puniu qualquer piloto
de forma tão drastica, embora erros
muito mais graves já tenham sido co-
metidos na história da Fórmula 1. "Sen-
na foi pego para bode expiatório e
qualquer coisa contra ele ressoa-muito
mais, por se tratar de um campeão
mundial."

A McLaren rebateu uma a uma to-
das as acusações da Fisa contra Sçnna,
e Creighton Brown ressaltou qiie em
três dos cinco erros apontados pela enti-
dade o piloto não teve qualquer culpa.
Em outros dois, a culpa pode sér dividi-
da meio a meio entre as partes envolvi-
das. "No Japão e no Brasil, ainda se
podem repartir as culpas, pois se trata-
ram de acidentes normais de corrida,
mas em Portugal, França e Monza, ano
passado, Senna foi apenas vítima."

Forte pressão — No Grande
Prêmio da Itália do ano passado, Senna
bateu com o francês Jean Louis Schlesser
em uma chicane do circuito de Monza,

Íterdendo 
uma prova que poderia'até

he ter facilitado o titulo. A Fisa o
culpou de direção perigosa, o que' foi
terminantemente negado pela McLaren."Aquela era a primeira corrida de
Schlesser, e Senna liderava a prova sob
forte pressão da Ferrari de Bergeiç. O
piloto francês, que estava uma volta
atrás, tinha a obrigação de dar passa-
gem a Senna."

Quanto ao GP do Brasil deste ano,
quando Senna colidiu com Berger e
Patrese na largada, a McLaren consi-
derou um acidente normal. "A colisão
ocorreu na primeira curva da pròva,
momento em que a maior parte dos
acidentes acontecem, pela confusão dos
carros ao deixar o grid. A McLaren
acredita que o vídeotape claramente ab-
solve Senna de qualquer culpa."

Em relação ao GP da França, no
qual Senna abandonou a disputa logo
na segunda largada, provocada pelo áci-
dente de Maurício Gugelmin, na primei-
ra, a acusação de manobra perigosa.por
parte do piloto brasileiro é considerada
ainda mais absurda pela McLaren. "A
Fisa alega que Senna fez uma perigosa
mudança de direção, cortando a pista da
direita para a esquerda. O que aconteceu
foi que a transmissão do seu carro que-
brou e ele não tinha mais qualquer con-
trole. Senna moveu o carro lentamente
para a esquerda da pista para que os
carros que o seguiam não batessem em
sua traseira."

A Fisa só foi condescendente com
Senna no que se refere ao Grande Prê-
mio de Portugal, atribuindo também a
Mansell a responsabilidade pelo acidente
que afastou os dois da prova. "É signifi-
cativo que neste caso a Fisa não culpe
apenas Senna, mas é preciso ressaltar que
Mansell estava desclassificado no mo-
mento em que o acidente ocorreu."
(M.P.N.) 1

Senna X Prost — A imprensa britâ-
nica acredita que o caso Senna ainda está
longe de terminar. Os jornais acharam a
decisão da Fisa "previsível", mas crêem que
a McLaren levara o caso à Justiça francesa.
O comentarista Alan Henry, do The Guar-
dian, é de opinião que a "situação pode
complicar-se com uma vitória de Senna na
Austrália."
Fórmula Ford — Com o título da
temporada já definido, começam hoje, em
Brasília, os treinos para a penúltima etapa
do Campeonato Brasileiro de F Ford. A
disputa, agora, é pela segunda colocação,
onde seis pilotos têm chances: André Ribei-
ro (segundo na classificação geral), Rubens
Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Djalma Fo-
gaça, Ricardo Mattos e José Renato Gar-
cia.

Mercedes F 1 — A Mercedes Benz

Tentativas para salvar GP
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porque essa condena?ao nao existe nem |
como censura". Durante todo 0 julga- •

No dia 4 de novembro de 1901,0 mento, Anibal Abreu e Silva permane- aaiturai70a 100cm). rack 100-Mesaprvevideo. I
JORNAL DO BRASIL publicou ceu quieto, de cabega baixa, e a promo- avista 323*3 WBmB A vista 237,80 |
seguinte queixa: "Pedem-nos alguns toria enfatizou que ele nao demonstrou ||Sfl Qfl 110 Qf| I
barbeiros que appelemos para 0 Con- remorso nem mesmo quando ouviu uma ou 2 x ¦ •'UfilU 0 00 2 x ¦ ¦ Of5IU |
SSSte^SSSZ nta com a "*'* ,?ulhe;ou imnd0 Cj V IUEU
aos domineos ate ao meio-dia medi- segurou a arma do cnme. A promotona mmmmmmm %m mmmmamsm
da ca. nlo ,0 de »»»Bgem para pedia uma condenatao minima de 12 *~Sgmi>. U-SK-J ~BS5V.elles, como para aquellas pessoas que anos. A defesa pediu quatro anos em nuiR-noi mkbmm-smw
nao podem dispor de tempo para fa- regime aberto, ou cinco anos, a criterio ru.d,SZ=.MJ tuuca..zer a barba nos dias UteiS. do 

juiz Ttl.:23-W67 Tel.:767-6369(antiga k>ja t5o Bau) RuaCondedeBonfim,106SL202a 204 Tel.: 594-4938

JORNA L DO BRASIL

Verbiiiim¦ 'VWÍOUTP

Conheça nossa nova loia o
. ganhe um brinde

: Rua Conde de Bonfim.
st. 202 a 204

NSo pode ser vendido separadamenteRio de J. iWiro — Qulnta-teira, 2 de novembro de 1989

Prefeitura paga
no 5° dia útil

dedsão fo) tomada ontem peb
prefeito Marcello. Alencar que
determinou o reescalonamento

tecipação, segundo o prefeito,
só não ocorreu este mês por
falta de tempo.

Olho da Rua

Atenção, Prefeitura do Rio! Enor-
mes pedras ameaçam rolar de um
barranco, ao lado do mirante, no qui-
lômetro 2 da Estrada das Paineiras
(Zona Sul), onde não foi feito traba-
lho de contenção de encosta.

Aliás, todos os ralos das cachoeiras
das Paineiras estão entupidos hi mui-
to tempo,

O orelhão comunitário—número
577-6536 — do Morro dos Macacos,
em Vila Isabel, está mudo há mais de
um mês, mas constantemente a cam-
painha dispara. A Teleij ainda não
tomou providências.

Os responsáveis pela obra da Rua
Barata Ribeiro, 531, em Copacabana,
precisam com urgência colocar rede de
proteção nos fundos do prédio. Os mo-
radores dizem que diariamente caem
rebocos e cimento do alto da obra.

Os moradores de Niterói reinvin-
dicam à Secretaria estadual de Trans-
portes uma linha de ônibus que ligue
a Zona Sul de Niterói (Charitas, São
Francisco e Icarai) à Zona Norte do
Rio passando pela Praça Saens Pena,
na Tijuca.

Alô, Coca-Cola! Por que diaria-
mente o caminhão da empresa placa
JW-1391 faz entrega de bebida às 14h
— fora do horário permitido para car-
ga e descarga—e pára em plena pista
da Avenida Nossa Senhora de Copaca-
bana, próximo ao número 320?

Os pedestres que passam todos os
dias pela Praça 15 querem saber
quando a Secretaria Municipal de
Obras vai começar a tão prometida
obra para recolocar as pedras portu-
guesas nos locais falhos do calçamen-
to.

Há quatro meses as passagens sub-
terrôneas sob as pistas de alta veloci-
dade da Praia do Flamengo estão ala-
gadas. Os pedestres estão sujeitos a
acidentes.

Aliás, as passarelas do Aterro do
Flamengo estão servindo de abrigo
para familias de mendigos, que dor-
mem e cozinham no local.

Nem a Cobal nem os guardas de
trânsito da Rua Voluntários da Pá-
tria, em Botafogo, tomaram providên-
cias para acabar com o estacionamen-
to irregular de carros em cima das
calçadas próximo ao pátio da Cobal.
Os pedestres são obrigados a andar em
plena rua, que está sempre muito mo-
vimentada.

Tudo em 2 vezes sem juros, nem BTNs

ou 2 x K^nifU
Com cupom 419,90 110|0 *u«comí£f?',Ua'- * 3

-wwhSBSW»®#
I 

'o de 20% ®seon- I|
DIPLOMATA3 pás de madeira c/lustre.
À VISTA 623,63ALASKA- 3 pás de madeira s/lustre.

À VISTA 561,13

ou 2 x
Com cupom 498,90

ou 2 X WmÊ Wf II
Com cupom 448,90

EQUIPO TV/VC-UJXOSuporte pfTV e vídeo.
Gira e inclina.
A VISTA 162,38

MOBIUGAMI-Suporte p/TV evldeo.
AVISTA 249,88

Dilma Raimunda Conceição, da
Glória (Zona Sul), mora num quarto
com apenas dois aparelhos elétricos -
uma TV e uma geladeira - e recebeu
no mês de setembro conta de luz com
440 kw/h, no valor de NCZ$ 110,84,
enquanto sua patroa, com aparta-
mento todo equipado, pagou no mes-
mo período NCZ$ 38,00.

A Light informou que deve haver
problemas na instalação elétrica do
quarto de Dilma. O conserto tem que
ser feito por um eletricista particular,
já que a Light só tem acesso ao medi-
dor de energia.

Hélio Alves Castro, morador de
Realengo (Zona Norte), pede maior
policiamento na Rua do Governo,
onde diz que os assaltos são freqüen-
tes.

O oficial de dia do 14° Batalhão da
Policia Militar, subtenente Heraldo da
Silva, prometeu colocar uma ronda
policial periódica no local.

Domingos Fortes Castelo Branco
Filho, da Barra da Tijuca (Zona Sul),
solicita ao DER a recuperação da
pista interna da Avenida da Améri-
cas, no quilômetro 2, esquina com a
Rua Professor Silvio Borges, que dá

ou 2 X lk Ifll
Com cupom 199,90

ou 2 X m
Com cupom 129,90 :QUIPO FORNO - Suporte para forno.

\ VISTA 99,88 ;

ou2X"TWfU1
Com cupom 79,90

MAX LOUÇA SL - O suporte de parede p/louca.
Você abre, usa e depois fecha.
A VISTA 124,88 ~~

FOGÃO PRINCETampa de cristal à prova de Impactos.Mesa em aço inox.3 potentes queimadores.
A VISTA 837,80

ai2XUWfV
Com cupom 589,90 ou2X UWfVl

Com cupom 99,90

ou2XTÍ IVfW
Com cupom 669,90

acesso ao Edifício Centro da Barra.
¦ O DER informou que tem conheci-
mento do problema e já está fazendo o
recapeamento asfáltico da pista late-
ral no quilômetro um e dois e meio da
avenida.

SANYCOLOR - O trans-
missor de video (semfio).Transmite com nitidez o
som e a imagem do seu
video, para vários apare-
lhos de TV num raio de
50m.
A VISTA 237,80VERBATIM - Fita p/video cassete.

A VISTA 49,88
ou 2 X I llffWl
Com cupom 189,90ou 2 X ImTjwI

Com cupom 39,90

MULT RACK - A única que regula
a altura (70 a lOOcm).
A VISTA 323,63¦ No dia 4 de novembro de 1901, o

JORNAL DO BRASIL publicou a
seguinte queixa: "Pedem-nos alguns
barbeiros que appelemos para o Con-
selho Municipal, afim de que lhes seja
concedida licença para trabalharem
aos domingos até ao meio-dia, medi-
da essa não só de vantagem para
elles, como para aquellas pessoas que
não podem dispor de tempo para fa-
zer a barba nos dias úteis."

RACK 100 - Mesa p/TV e video.
A VISTA 237,80

ou 2 X lUVfll
Com cupom 258,90 Com cupom 189,90

COPACABANARua Barata Ribeiro, 307 • Lj.Tela: 237-2946 - 255-6583
UEIERRua Manoela Barbosa. 1 • SL 108Tel: 594-4938

TMUCAIRua Conde de Bonfim. 615-4-111Telt.: 288-7446 - 288-9706
BRAStUASCLH Quadra 209-Bloco D-11.13TeL: 272-1608

S.J. DOS CAMPOSRua Rubiio Júnior. 84 34Ttí.: 23-2067

CENTRORua do Riacttuelo, 325 Lj. B
(eaq. de Henrique Valadares)

NOVA IGUAÇURua Dt. Otávio Tarquino, 282Tel.: 767-8369 (antiga loja do Bau) TUUCAIIRua Conde de Bonfim, 106SL 202 à 204

¦
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„2 o Cidade o quinta-feira, 2/11/89 a JORNAL DO BRASIL

Tempo Servico "TW~

PI* C— 1^1 ^r™!»ros cardiacos -
nha prove para hoje, tempo bom, Di™^r ISBfl midor (CamaraMunicipal do Rio de J a- Botafogo: Pro-Cardiaco, Rua Dona Ma-
com instabilidade ocasional. now cvcccmT "clro)j Prasa Flonano, s/n°, sala 201, riana, 219. Tel.: 286-4242 e 246-6060;Vcntos Sudcste/Nordestc, fracos iaMimin/oie SiSiM Cinelandia. Tel.: 292-4141, ramais 365 e Tijuca: Prontocor, Rua Sao Francisco Cldudio Paiva
SSSfS&^SSSfa: EEEBShFI Ml J«.^?8<^).h».4MoJe104. 

X.W,26.Td, 264.1712 , .vcl. A tempcratura de ontem va- 0L r Urgencies clinicas Botafogo. Clinica
'riou cntre 22° e 24°. Naicente:06iiMmin BUI Secretaria Municipal de Saude (De- Bambina, Rua Bambina, 56. Tel.: 286-

Qc,s°:l9ha6m"1 Sie partamento CJeral de Fiscalizatfo Sa- 0662.

a!^ ^

Leblon: Farmacia Piaui, Av. Ataulfo Prontos-socorros dentarios — Copa- I
ms de Paiva, 1.283. Tel.: 274-7322 '(dia e cabana: Clinica Dr. Barroso, Rua Santa H Mr ,.SlLeitura do Sattlite: Nao Fornecido. mt noite). Clara, 115, sala 408. Tel.: 235-7469; I If .

¦"' Copacabana: Farmacia Piaui, Rua Ba- Tijuca: Centra Especializado de Odonto^ H if * ' i ^

diro 21 13 1888 (ate Ih) 
^ ^ ^ Tel.. 392

vfi* dl™ Jo Tijuca: Casa Granado, Rua Conde de mento a Mulher: Av. Pres. Vargas, 1.248, .
wZL(«» SEZSnfi Bonfim, 300-A. Tel.: 228-2880 e 228- 3° andar, Centra. Tel.: 223-1366, ramais Sflvi° Santos para presidente. Corr6a para Lombardi.

M-j.—.—  Jl 3225 (dia e noite). 194,195 e 137, e 233-0008 (direto). _

Quadrinhos __ Horoscopo

GARiimD  JIM DAVIS AS COBRAS VERlSSIMO ^ir,na,nrfoohr„

*ffl1Uf?.c7<4?1r??JE 
VOffiR ESm POL^ S\l£m,CIO-> POR FAMOR,^| \ \ 

' 
II e tempo de lidar com Investimentos fl-.

o,^^SP SSrt^4 sr^>r-i I— ESTAMOS ASS16TINDO \ ( &l£<S/0( JI <$A nanceiros, InventArios, contratos, parti-
U AO OAMPEOMflrrO DE ^r{>?W(7A. lhas e herangas. Evite ser enganado poressoas astuciosas e nem va com r lulta,

09-» . ¦....¦.•¦¦..¦,¦•• """" 5^° para se assoclar e se relaclonar*
-» -S V/ ••)/'• a. '• .»-.' com o mundo e as pessoas. Somente
CB1CLETE COM BANANA ANGEli O CONDOMfNIO ' LAERTE evite a marilpulafao, de ambas as par-

/^uuninT^ -"• Mh.."- /e>*»S DES^N '/>-r—~^v. /^^T^iWenfO De\ GfiMEOS
L^moWWeTN '• \ CDOlHHeOMaJ \\Jg&S >. ^K25,SS?oUC!/ ^/NEGIQI^® (ctiiP Nfo W. ) /COTf) F^\V^- ENtRuiA e ) 21demaioa20dejunho
iiCABOUDECHEI^<^rmiV? ZT.. 7^,^-^S-T^ ^iPwIllw/^0^0^ ( PRoe*/ jVAjf"!^ (Efr,»; No «lm da tarde o geminlano poderd
UrtlFllE\$&t I ~-yixc)*'* iSrir^ -tvjJj ) l'J(m\LD r iftww w "I/1/ \^Pujuv<uw/ viver momentos importantes para sua

rB$U'*R)D0 CVSK?PUiS..^"1 III UA ® (SOCOGGO/M ^^1J vida afetiva, tornando-se mais aberto
F tra novas aventuras, expressando- le

' ——— a aulo-realizaq-ao arllstica e protisslo-
OMAGODEID PARKER E HART PEANUTS CHARLES M. SCHULZ

HfTaVflsipTA^00]^ fliTf 0 91^--^^ fiT^° WONBIEUR OOVI E TAD FAMOSO DUE O ( NUNCA TIMHA V°^| ^fnratraytrvratTodrofissionmail0d^— \ c, isso fe CAFP 7W^3T I SEVI&O-J— WZER QUE E o FAMO- BARAO VERMELHD QUE I OUVIDO ESSA. Ir,;„Te^9UqP ^fe^noarevoc,

23 de agosto a 22 de setembro
EDMORT L.F.VER1SSIMOE MIGUEL PAIVA CEBOLINHA MAURlCiO DE SOUSA JoTd^tcMar^u^^^
¦r o POUGLA& SEN / NAR1Z PE ^HMF~7 UM HOMEM \ ^ p55^= ——) ~T~ pelo bem-estar das pessoas que cau-
iPERDELl QUANDO) / ot\PM P lr^®* I CMO.ML.nCt /k ^TsciTscjJ <SIL s—4~. sam urn grande impacto emoclonal na
tcONHEOEU O NA- J V vVUfcM • 1 I • U^M jjm^. [ sua vida. 9 virginiano, tSo comedid0i

J 
WE TRACE >Pp^VM 

\ "* Os Astros n3o estao escondendo que o-
O SEU PERPIL \''fM m /~v>—>>/• dia ^°ie ^ especial sobretudo para

'"f \ I 0 I < jZm 1^* m 4^. / tante a vida social, amorosa, a justifa, a
ffA -1 *y J J /|jy /5ST W *\ >>- 2 evoiugao e os prazeres da vida. Sua
»-( \VN\fi&AJ |»VI -I > |£ ? »»l Jormadefalaresecomunicarseduziraa

-KID FAROFA TOM K. RYAN BELINDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE
-/ Old ! A(?L)t S9TQU\ j^^&AL)t?frpOE&, COLORl- VbU9 O ABBNQOB ! E' 1 HOJE E&TDU A COR-J |£r/to 60MN50TEjf| E COMO g DIV=RTI-| ,,aJ^—-<11, Emo^eTaeneroL^eewan^vas con-

S^MPRg BOA A VIDA VB I DANDO ONCO/qJj^" 1 °U^ME APRESSftR TOTOMAR CAPS' \g3> 1 uzem 0 escorpiano a gastos e atitudes
SB^PELA?PBffe s^et,^°a°d'^abreb°n

It I II L^~// /r NNy artistico e humanitario. Parte da manha
tSrjb> KSpi'i,. ^rr^rryjgg} J§U^ &&k R«I» ^-SViSiSU ^ mij f ,/v^Sdt « MM ~rS-V? I^OJBsTJ^lAin' brindada por uma grande intuigao e
fwiwiNi^wwui— »^C—CbL;/ \Eanm| — / / 1 idealismo mas a fase do dia mais inte-

ys tin __J Xa— ressante, sobretudo para 0 amor e a
acontece ao

capricOrnio
UZlAUoS CARLOS DA SILVA 22 de dezembro a 20 de janeiro

Nao desperdice energia e evite fantasiar
£ ___________________~~—————— demais a realidade ou ver as pessoas

1 1 1 1 I T 5 HOmzONTAIl 1 — longa vara aforqullhada numa das extra- ticoa vlglat de tarrairo ou de habltacOes de caboclos; 18 — deusa a duas constela^Oes boreals; 6 — nome de um dos aatdlltes de 'orma distorcida e idealizada. Dia•— miaades, que serve para impulsionar a canoa, tornando-se um que presldla ao nasclmento da Aurora; 19~junco empregado na Jupiter; 7 — Arvore burseracea, fornecedora de goma, da bom para estlldos espiritualistas, rituals.^ T* — — J?n,° de aP°i0 na "jargem do rio (pi,); posl?ao dos dedos in- fabricaglo de esteiras, velas de embarca^flo e assentos de Guiana Inglesa; 8 — Inquietapflo ou sobres6alto causado pela religiosos e meditacfies. Momentos de
m. oicador, medio e anular, quando o prlmelro e terceiro cobrem os cadeiras; na alta Idade M6dia, pequena harpa portAtil, esp^cie de ameaija de algum perigo; 9 — pessoa natural do sul de uma HpQ»npnn « nlatnni«?mn

respectivos orillcios nos Instrumentos de sopro, enquanto o lira, orlglnArla das ilhas britfinicas; 21 — desindncia tdnica do regiSo ou pals; 13 — antigo carro romano de duas rodas, girado P 9 P*" 12 |HlT^ segundo esta levantado (pi.); 10 especime dos anlmais infinitivo dos verbos da segunda conjugapflo; 22 — pequeno trapo por dois cavalos; 15 — suco leitoso de cartas plantas, principal- AQ.UARIO•r equinodermos, ofiurOides, com bragos simples, nflo ramificados. horizontal que, num dlfilogo, Indica mudanca de interlocu- mente das AsclepiadAceas, Euforbi6ceas e Sapot6ceas, sendo ?1 rip ianfiirn a 1Q Hf> fftuorolron— — , i .i HI aesprovldos de movimento de contra?&o, sendo os bra?os e o tor ou que serve de pardntese num texto; 25 — milho torrado que comerclalmente mais importante e da seringueira. do qual se fa- « '.. _ , .disco, em geral, recobertos por placas calcdrias; 11 mebrano- se reduz a p6, temperado com azeite-de-dendd, a que, As vezes, brica a borracha; 20 — blenotorr6ia; otorr6ia: 23 — que tem as ^ positivjssima COnjunpdO de Lua 6 Ve-'bnlo dos xangds, feito de barrlca ou quinto tamponado, nas duas se junta mel de abelhas ou de engenho; 26 — corpo neutro ou asperezas ou rugas; risco. solupfio de contlnuidade; 24 — paixflo nus no final do dia 6 um aspecto que ¦~ : T3 WT7 «tr«mldades, com membrane de couro cru, esticada por meio de alcalino composto de oxlgdnio e de um metal ou metalbide; que impele a causar ou desejar mal a algu6m; 27 — poste plv6 conduz ao refinamentO afetivo trazendo
m! «oUr#.WH ^ISfretamen,e ®om a mflo, composto blndrio de oxigftnio e outro elemento; 29 — cerimdnia, do mundo, tincado no centro do terreiro de candombl6 e que muita oaz p PxnanqSn Ha«; c.iai nfirPRRi-*'2 ? ^ « pernas do tocador, 12 pedagos de cabo nos candombl6s balanos, em que se pintam a cabeca e as faces simboliza a ponte ou escada entre o c6u e a terra; 28 — prefixo P f e expansao das SU3S necessi ^IB HP< oelgado, flxoa na vela do navlo pelo seio e alravessando-o em da iau6 com tintas das cores do seu orixA; 31 — Arvorealta.de usado em Qulmica para denotar a presence de oxigdnio; 30— dades afetivas e amorosas. Estimule

^H| nnoa abertos naa costuras doa panos, com o fim de ae dlminulr a tronco grosso e erocto, da famllia das esterculi6ceas, de flores interjelcflo de allvio, libertapao de coisa que incomoda; 32— seu livre arbltrio e abra seu C0rac50.55 2^1 ¦nTlR , ye ,quand0 * Precl80: 13 "Pme de numerosas apetalas, com cdllce avermelhado, frutos Internamente epines- ex6rclto em posigflo decombate. ,deidades locals entre os antigos povos semitlcos, as quais tipifl- centes, com duas a quatro aementes ov6ldes, e que fornece SOLUQdES DO N0MERO ANTERIOR PEIXES
I J|PL_JBBL_ "rr.f!J°:S!!!fr0?",,VM df "a,ureza 0 eram ®d°rada8 com madeira util para obras Internaa; 33 — dlz-se da llnha que une. HORIZONTAL — compenedor; otiases; bo; ricto; fiel; tura, ara- 20 de fevereiro a 20 de marCO

i 28 Bill18 STH multasensualldade. 14--quedadeumcorpoatrav6sdoaroudo num mapa, todos os pontos de uma certa regifio onde um la; acolito; om; columela; ica; amen; patola, bit; imo; abioto; q sextji ^p qnl Nptunn <;nhrptiirin naWM P« I*™0: "T,8'3rdir'9ld° ou frenado, por exemplo. a de um determinado fendmeno periOdico ocorre na mesma data. mesossemos. O sextll de Sol-Netuno, sobretudo na,

n**— 

¦ RRG 3Ti flP® para-quedista, antes de abrir-ee o pSra-quedas, 16 Indivlduo VERTICAI8 — 1 — lugar de confludncia de dois rios, caracteri- VERTICAIS — corta-capim; ofiuco; microlitos; pataluco; oso; ne; parte da manha, incentive ainda mais O
Mm .Aa:vo J8™,,®' comum As larvae dos insetos zaCj0 pe|a formagflo de um Angulo agudo; 2 — animais esquino- esfrola; obelo; rolamento; ia; ate; imalas; ambom; eito; ame; abs; ' pisciano a expressar stias emocoes SU-Hi lepldfipteros, da famllia dos megalopigtdeos. cu|os pfilos longos darm0Si cu|0 coroo 6 Drovido deu um disc0 cemra| ^onde ia. Klim00 . f„rnf1r mnh il„.„ Hn,,urticantes lembram a pelagem de um urso; 17 - de.ignaqao soem clnc0 bra?0,0u ralS8 „afmi|0rmes nltldamenle separados , L , fOnSCiente Oas

¦H co™m " w4rl" «v«» grullormea, da lamllla doa paotldeoa, da d0 di5c0. 3 _ Mp6cle dB aIacadores que, nas velas. se passam suas ,an'aslas e ld6ias. Um dia de muita
regno Amaiflnlca. cu|as penas da cabe?a aio curtaa e erelaa, por um Ilh6a para as encurtar ou colher: 4 — peouena oorcao de CamaBondtncla nam Rua da* Palmeiro, 87 ap. compaixao e inspiracSo. Autodoacao.¦  que se adaplam multo bem ao catlvelro. lomando-ae aulfin- vlnho que se bebe num gole; 5-mulher tela; designagSo comum - C«P 22S70

CARLOS MAGNO
« ? •

RIO/Nli:£:BáiW^'

Pague seu carnê em din
e concorra a milhares

de cargos no dia
15 de novembro!

ServiçoTempo

EmergênciasPrcamar:
05h50min/l.l
I7h44mln/t .0

Daixa-mar:
00h49min/0.3
l3h4lmia/0.6

A Diretoria de Hidrografia c Na-vegaçâo do Ministério da Mari-
nha prevê para hoje, tempo bom,
com instabilidade ocasionai.
Ventos Sudeste/Nordeste, fracos
a moderados. Visibilidade de mo-
derada a boa. Temperatura está-
vcl. A temperatura de ontem va-'riou entre 22° e 24°.

1 Comissão de Defesa do Consu-
midor (Câmara Municipal do Rio de Ja-
nciro): Praça Floriano, s/n°, sala 201,
Cinelândia. Tel.: 292-4141, ramais 365 e
364, e 262-7638 (direto), horário de 10 àsI6h.

Secretaria Municipal de Saúde (De-
partamento Geral de Fiscalização Sa-
nitária): Rua Afonso Cavalcanti, 455,6o
andar. Cidade Nova. Tel.: 273-6117, ra-
mal 2280, e 293-4595 (direto), 24 ho-ras.

Sunab: Av. Franklin Roosevelt, 39, 2oandar. Centro. Tel.: 198 e 262-0198.

mjt Prontos-socorros cardíacos—
Botafogo: Pró-Cardíaco, Rua Dona Ma-
riana, 219. Tel.: 286-4242 e 246-6060;
Tijuca: Prontocor, Rua São Francisco
Xavier, 26. Tel.: 264-1712.

Urgências clínicas—Botafogo: Clinica
Bambina, Rua Bambina, 56. Tel.: 286-
0662.

Urgências pediátricas — Botafogo:
Urpe, Av. Pasteur, 72. Tel.: 295-1195);
Ipanema: Urgil, Rua Barão da Torre,
538. Tel.: 287-6399.

Urgências ortopédicas — Leblon: Co-
trauma, Av. Ataulfo de Paiva, 355, 2o
andar. Tel.: 294-8080;

Otorrinolaringologia — Copacabana:
Cota, Rua Jonelero, 152. Tel.: 236-0333.

Oftalmologia — Ipanema: Clinica de
Olhos Ipanema, Rua Visconde de Pi-
rajá, 414, sala 511. Td| 247-0892.

Psiquiatria — Botafogo: Serviço deUrgência Psiquiátrica do Rio de Janeiro
Rua Paulino Fernandes, 78. Tel.: 542-
0844.

Prontos-socorros dentários — Copa-
cabana: Clinica Dr. Barroso, Rua Santa
Clara, 115, sala 408. Tel.: 235-7469;
Tijuca: Centro Especializado de Odonto-
logia. Rua Conde de Bonfim, 664. Tel.:
288-4797.

Creiccnte
Cláudio Paiva

Na&ccnte: 061i06min
Ocaso: 19h06min Minguante

20 a 27/11

Telefones úteis
^ Policia: 190; Defesa Civil: 199;
Água e esgoto: 195; Còrpo de Bombeiros:
193; Gás: 197; Luz e força: 196ra

AL Nio Fornecido
SE
BA
MG

's.WÁ Chuva
Farmácia*

11 Ba Flamengo: Fármácia Flamen-
go, Praia do Flamengo, 224. Tel.: 285-
1548 (até lh).

Leblon: Farmácia Piaui, Av. Ataulfo
de Paiva, 1.283. Tel.: 274-7322 (dia e
noite). •

Copacabana: Farmácia Piaui, Rua Ba-
rata Ribeiro, 646. Tel.: 255-7445 (dia e
noite).

Barra da Tijuca: Farmácia Piaui, Es-
trada da Barra, 1.636, loja E, bloco E,
Art Center. Tel.: 399-8322 (dia e noite).

Cascadura: Farmácia Max, Rua Si-
dônio Pais, 19. Tel.: 269-6448 (dia e
noite).

Realengo: Farmácia Capitólio, Ruá
Marechal Soares Andréa, 282. Tel.: 331-
6900 (dia e noite).

Bonsucesso: Farmácia Vitória, Praça
das Nações, 160. Tel.: 260-6346 (até2!h)

Mêier: Farmácia Mackenzie, Rua
Dias da Cruz, 616. Tel.: 594-6930 (dia e
noite).

Jacarepaguá: Farmácia Carollo, Es-
trada de Jacarepaguá, 7.912. Tel.: 392-
1888 (até lh).

Tijuca: Casa Granado, Rua Conde de
Bonfim, 300-A. Tel.: 228-2880 e 228-
3225 (dia e noite).

Leitura do Satélite: Não Fornecido.6UJ>

Reboque
üíafl São Cristóvão: Auto-socorro
Botelho, Rua Sá Freire, 127. Tel.: 580-9079; Rio Comprido: Auto-socorro Gafa-nhoto, Rua Aristides Lobo, 156. Tel-
273-5495.

nublado 16 II
¦ranha nublado 13 07
law(Aka claro 21 09Gaata* nublado 20 09
Cmtmmit nublado 23 14
Hmm ckuvo» 31 13Uan nublado 21 16
LUaa duo 22 13' Chaveiro

¦LJU Va: Lobo: Trancauto Central
de Atendimento, Av. Vicente de Carva-
lho, 270, loja B. Tel.: 391-0770,391-1360,
288-2099 e 268-5827; Catete: Chaveiro
Império, Rua Corrêa Dutra, 76. Tel.:
245-5860,265-8444 e 285-7443.

Mana chuvo» 08 02
Nan lerqaa cliro 19 07
Paili chuvoso. 17 09
>H*i clara 19 03
QaMa nublado 19 10loai claro 21 13
Saadate nublado 26 09
TMa claro 22 13Vlaaa dam 19 13

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

Sílvio Santos para presidente. Corrêa para Lombardi

Quadrinhos

ÁRIES
21 de março a 20 de abril
É tempo de lidar com investimentos fl-.
nanceiros, inventários, contratos, parti-lhas e heranças. Evite ser enganado por
pessoas astuciosas e nem vá com multa,sede ao pote. O excesso de compromis-.
sos pode trazer desgastes nervosos.
TOURO
21 de abril a 20 de maio
Está na hora de evitar rivalidades e se'
dedicar mais a distribuir sua energia'
com os outros, ressaltando sua inclina-
ção para se associar e se relacionar*
com o mundo e as pessoas. Somente'
evite a manipulação, de ambas as par-tes.
GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
No fim da tarde o geminiano poderáviver momentos importantes para sua
vida afetiva, tornando-se mais aberto
para novas aventuras, expressando-se
de forma artística, afetiva e bem humo-
rada. Apenas evite a falta de discerni-
mento.
CÂNCER
21 de junho a 21 de julho
Momento importante para o amor e para
a auto-realização artística e profissio-
nal. Uma paixão furiosa poderá trazér
intensidade e transformação na sua for-
ma de amar e ser amado. No fim do diar
boas novas afetivas e profissionais.
LEÃO
22 de julho a 22 de agosto
Há muita energia positiva no ar e você
não pode se dar ao luxo de desperdiçar
este momento de grande sensibilidade
artística conduzindo a encontros amoro-
sos e afetivos muito gratlficantes. Os
artistas deste signo estão inspiradissi-
mos.
VIRGEM
23 de agosto a 22 de setembro
Quem pedir sua ajuda não ficará desa-
pontado. Você fará tudo pela família e
pelo bem-estar das pessoas que cau-
sam um grande impacto emocional na
sua vida. O virginlano, tão comedidor
poderá cair na gandaia, sem culpa,
idealismo.
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro
Os Astros não estão escondendo que o-
dia hoje è especial sobretudo paraaqueles que, como você, valorizam bas-'
tante a vida social, amorosa, a justiça, a
evolução e os prazeres da vida. Sua
forma de falar e se comunicar seduzirá a
todos.
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro
Emoções generosas e expansivas con-
duzem o escorpiano a gastos e atitudes
mais licenciosas sobretudo ao lidar com
o dinheiro e na sua forma de beber;'
comer e se divertir. Pessoas do sexo
feminino trazem novidades positivas. «•
SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembro
Dia especial para o universo afetivo,
artístico e humanitário. Parte da manhã
brindada por uma grande intuição e
idealismo mas a fase do dia mais inte-
ressante, sobretudo para o amor e a
inspiração, acontece ao anoitecer.
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 de janeiro
Não desperdice energia e evite fantasiar
demais a realidade ou ver as pessoas
de forma distorcida e idealizada. Dia
bom para estudos espiritualistas, rituais
religiosos e meditações. Momentos de
desapego e platonismo.
AQUÁRIO
21 de janeiro a 19 de fevereiro
A positivlssima conjunção de Lua e Vê-
nus no final do dia é um aspecto queconduz ao refinamento afetivo, trazendo
muita paz e expansão das suas necessi-.',
dades afetivas e amorosas. Estimule
seu livre arbítrio e abra seu coração.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
O sextil de Sol-Netuno, sobretudo na,
parte da manhã, incentiva ainda mais o
pisciano a expressar suas emoções su-
blimes e se tornar mais consciente das
suas fantasias e idéias. Um dia de muita
compaixão e inspiração. Autodoação.

JIMDAVIS AS COBRAS VERÍSSIMO
EU OARFIELO.' TÁ QUENTE
E ÚMIDO HOJE 1 A£> CON-

SILÊNCIO-» POR FASJOR,
E&TAMOS ASSISTINDO
AO CAMPEONATO DE
!—""VPALITIMHO

TRONA.  1 A& CON-
P1ÇÕES ESTÃO PERFEl-
TASl VAMOS NESSA l _

3PM a>vrg-^~ |„ <

CHICLETE COM BANANA ANGELI O CONDOMÍNIO LAERTE
«se wo vw test Vbj pbuEóso \cblpTOTRAbiUO,/IA s«GülA IA '
NE.PBÇANHA? Jfri&ÍMIOEOTtMfO—^^--^-^\TOtC'TliWCQÍC7

r^ijuerifo t€" EINfcRuiA E
vf\EÍ)SA ? -

i
QmHHEUfttJ
Wuie^wHHe

CW$..À Três.,

SòMom&i>W&B0U PE CHEIRAR
UMAFILEI&E
.es»"»» CHEIO.
. D£ St!.' \y

CAA3XE&A
DROGA/ .PRONTO'/ Düúoeftv'

SOCOGijO/jBATEI!
ADEPPE'

O MAGO DE ED PARKER E HART PEANUTS CHARLES M. SCHULZ
E9TA CANCHA £ SOPA, ISSO^
AOUl ^ MOLHO PE TOMATE

& l&so É CAFÉ
ENT&O MON&lEUR... OÜVI
DIZER QUE E' O FAMO*

SO AVIADOR...

E TAO FAMOSO ODE O
BARÍO VERMELHO QUETEM ÇUE DE&TRü(-Lol

LRVflGEM A SECO NUNCA TINHA
OUVIDO ESSA.

O QUE...?£W SO-.
. BRÊMgsAO

L.F.VERlSSIMO E MIGUEL PAIVA CEBOLINHA
77 UM HOMEM Yfljãjl
/ CHAMADO
1 NARIZ.

EDMORT
W O POUGLA& SE^
fPERDEU QUANDOtcONHEOEU O NA- %
ftb Riz7__^y

MAURÍCIO DE SOUSA
NARIZ PE
QUEM ?

TOM K. RYAN
7BÜ9 O ABBNÇOB ! E' 1
^IUPRE BOA A VIDA PB JMANPA-CHDVA! A

DEAN YOUNG E STAN DRAKE
^OLA'! AÇUl B9TOtT\
ASIJA DISPOSIpfto,,]ri /idB/t or r>*n» '«tio.i 11

COLORI-
PD MELA- CL)SOA! ffir

atí MUITO BEM.
SEHA PELAS PEMA&IHl pg ÃSt>IA NO coco ?

É TÍO SOM MSOTEJR
QUE ME APRESSARHOJE ESTOU A COR-

DANDO ONCO/OUE
E COMO É DIVERTI-DO TOMAR CAFÉ' -LENDO '(JOR- WW

CARLOS DA SILVA

MOMIZONTAIt — 1 — longa vara aforqullhada numa das extre-midades, que serve para impulsionar a canoa, tornando-se umponto de apoio na margem do rio (pl.); poslçôo dos dedos in-dicador, médio e anular, quando o primeiro e terceiro cobrem osrespectivos orifícios nos instrumentos de sopro, enquanto osegundo está levantado (pl.); 10 — espécime dos animaisequinodermos, ofiuróides, com braços simples, não ramificados,desprovidos de movimento de contração, sendo os braços e odisco, em geral, recobertos por placas calcárias; 11 — mebrano-fônlo dos xangós, feito de barrica ou quinto tamponado, nas duasextremidades, com membrana de couro cru, esticada por meio dearo e cordas e que se percute diretamente com a mão,preso dentre as pernas do tocador; 12 — pedaços de cabodelgado, fixos na vela do navio pelo seio e atravessando^) emilhôs abertos nas costuras dos panos, com o fim de se diminuir asuperfície da vela quando é preciso; 13 — nome de numerosasdeidades locais entre os antigos povos semiticos, as quais tipifi-cavam as forças produtivas da natureza e eram adoradas commuita sensualidade; 14 — queda de um corpo através do ar ou dovácuo, sem ser dirigido ou frenado, por exemplo, a de umpára-quedista, antes de abrir-se o pára-quedas; 16 — Indivíduoque é alvo de escárnio; designaçfio comum ás larvas dos insetoslepldôpteros, da família dos megaiopigldeos. cujos pêlos longose urticantes lembram a pelagem de um urso; 17 — designaçãocomum a várias aves gruiformes, da família dos psofldeos, daregião Amazônica, cujas penas da cabeça sáo curtas e eretas,que se adaptam muito bem ao cativeiro, tornando-se autân-

ticos vigias de terreiro ou de habitações de caboclos; 18 — deusa
que presidia ao nascimento da Aurora; 19 — junco empregado nafabrlcaçlo de esteiras, velas de embarcação e assentos decadeiras; na alta Idade Média, pequena harpa portátil, espécie delira, originária das Ilhas britânicas; 21 — desinéncia tônica doinfinitivo dos verbos da segunda conjugação; 22 — pequeno traçohorizontal que, num diálogo, indica mudança de interlocu-tor ou que serve de parêntese num texto; 25 — milho torrado quese reduz a pó. temperado com azeite-de-dendô, a que, ás vezes,se junta mel de abelhas ou de engenho; 26 — corpo neutro oualcalino composto de oxigênio e de um metal ou metalôide;composto blnário de oxigênio e outro elemento; 29 — cerimônia,nos candomblés baianos, em que se pintam a cabeça e as facesda iauô com tintas das cores do seu orixá; 31 — árvore alta, detronco grosso e erocto, da família das esterculiáceas, de floresapétalas, com cálice avermelhado, frutos internamente epines-centes, com duas a quatro sementes ovóldes, e que fornecemadeira útil para obras internas; 33 — diz-se da linha que une.num mapa, todos os pontos de uma certa região onde umdeterminado fenômeno periódico ocorre na mesma data.VERTICAIS — 1 — lugar de confluência de dois rios, caracteri-zado pela formação de um ângulo agudo; 2 — animais esquino-dermos, cujo corpo é provido de um disco central dondesaem cinco braços ou raios vermiformes nitidamente separadosdo disco; 3 — espécie de atacadores que, nas velas, se passampor um ilhôs para as encurtar ou colher; 4 — pequena porção devinho que se bebe num gole; 5—mulher feia; designação comum

a duas constelações boreais; 6 — nome de um dos satélites deJúpiter; 7 — árvore burserácea, fornecedora de goma. daGuiana Inglesa; 8 — inquietação ou sobressalto causado pelaameaça de algum perigo; 9 — pessoa natural do sul de umaregião ou pais; 13 — antigo carro romano de duas rodas, giradopor dois cavalos; 15 — suco leitoso de certas plantas, principal-mente das Asclepiadáceas, Euforbiáceas e Sapotáceas, sendocomercialmente mais importante e da seringueira, do qual se fa-brica a borracha; 20 — blenotorréia; otorréia; 23 — que tem asasperezas ou rugas; risco, solução de continuidade; 24 — paixãoque impele a causar ou desejar mal a alguém; 27 — poste pivôdo mundo, fincado no centro do terreiro de candomblé e quesimboliza a ponte ou escada entre o céu e a terra; 28 — prefixousado em Quimica para denotar a presença de oxigênio; 30 —
interjeição de alivio, libertação de coisa que incomoda; 32 —
exército em posição de combate.SOLUÇA ES DO NÚMERO ANTERIORHORIZONTAIS — compenedor; ofiases; bo; ricto; fiel; tura. ara-Ia; acolito; om; columela; ica; amen; patota; bit; imo; abioto;mesossemos.VERTICAIS — corta-capim; ofiuco; microlitos; pataluco; oso; ne;
esfrola; obelo; rolamento; ia; ate; imalas; ambom; eito; ame; abs;
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Homenagem a Zumbi dos Palmares engarrafa Centr!
O transito ficou completamente normalmente o transito e bem len-

congestionado, ontem a tarde^nos to, no final da tarde. 
Frederico 

RozMo •• |

.(interdi?ao das pjstas centrais^a al- monumento ao Zumbifdos Palma- M j |j| g" STF C1I1 defeSA •>

.' v 
'|ho^^^ager^a e^^ 

de

Norte para o Centra tambem so- der, Martinho da Vila, Bessie Smith a transferencia pj^a
freu: o Viaduto dos Marinheiros, e tambem do lider negro Mandela da PfibrkaSde 

poh 
°ro"«• ™ 

rlaa

de. Mas ate 20h os reflexos ainda 
"Esse e o primeiro lider socialis- litico ou entidade sindical e, portanto;

;percebendo a dificuldade de 
^se 

to- 

^s^irsoji 
^ail^e^ 

da aPresenta" 1

•ves, beirando o Cais do Porto, onde paraa Presidencia da Republica. 

" 

Com o f<xhamento^a£vistas ceatrais na Praca Onze, interesses dos cidadaos. "A funda;menta?ao que usaremos esta basejj|fa
no principio de que o estado naoso

 - •' 
tem o direito mas tambem o deveylq
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^ 
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^ 

^ ^ 
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Jos6 Roberto Serr? recorrer ao^majptrados para

Rio-Sul restaura muitos passageiros em cima da hora, ¦» . .• ^, <*t} : I ternativas para novos grupos emprc-

r&SGT achamos 
que deviamos continuar _¦> ' * sariais no Rio. "Mas o que quereifto

~~ desde ^ **-' 
"\ e^mamando 

^

Santos Dumont as 6h, com 15 passa- Costa. A empresa restabeleceu ainda «^KMf '' mo,porqueeaquiolugardela,ea^i)
gciros, a m^tade da capacidade dos o voo da madrugada, que saira de < /. 

''' * 
T'-' VJ V':>. que sera encontrada a materia-prima,'

mesm^col^rado pelas outras 0 governadorressaltou que

de entrantHumberto o restabelecimen- Justiga." Acreditando que
pas- reservas. "Meu can- teve fe", Moreira

eliminado ha meses sava de Hear dando voltas no aero- tiu que "o que se deve e respeitar asVarig, que opera com 14 Electras, porto esperando eu chegar, quando institutes". Por fim, elogiou
TAM, com dois avioes Fokker. "A nao tinha vaga em algum voo. Agora o posicionamento da Petrobras, que
Rio-Sul,^que^opera em 29 cidadies de capacidade para 3o" pessoas — um que isso V mais um motivo para »o
convenientes como a desistencia de muito procurado ontem. O Brasilia, para 30pessoas, tem motor mais silencioso, o que permitevoo atS de madrueada 30 Iado da estatal do Petr°leo io--* momento em que a empresa vive uma1' —;—¦ —-—  de suas maiores crises. f

r\ i

Uso do solo no litoral

rT p 
~ ~Z mento, preserva?ao do patrimonio, solo por em aia iff/ m \reema iaz estuao urbano(consolidadoeocupadoporcasa ¦ HI TFPI Ann P MAMI ICCin i wiDcn r»c matcmati/mi vCV

A^n1U A U de veraneio), expansao urbanai recrea- R Slia Dailta I III 
• ECLADO E MANUSjEEIC) CURSO DE MATEMATICA Vjk '

detalhado sobre a Qao e turismo, uso industrial, agropecu4- I JJJ /»* /»^n ?!F« FINANCEIRA APLICADA A Mi
Remain dnc T aonc ria, pesca, aquacultura (cria?ao de orga- Com o objetivo de desobstruir ¦ Iff CALCULADORA HP-12C" OPERACOES DO MERCADO ill i

° J^aguo nismos aquaticos) e explora?ao de pauta de votagoes, que ficou abar- I III 111 '
Pela primeira vez e realizado um recursos minerais sao as classes de uso da rotada nos meses de setembro I III |estudo detalhado sobre o uso do solo proposta de macrozoneamento. outubro, quando a Camara Muni-na Regiao dos Lagos. 0 trabalho esta a Os tecnicos constataram que a cons- cipal parou para debater a destitui- . V panindo da comna utiiizacao da caicuiadora hp 12c in™ r 1

'ni(ao de condominios trouxe grandes ^0 da vereadora Regina Crdilho SSSSsSSS^S- 1 ®S»£s£S^'«. i i
cional de Gerenciamento Costeiro. Sob a' problemas ambientais a Regiao dos La- da Presidencia, os vereadores fo_- , . 2?i&IrdlSfes08 nas inumaas C0,raf8<!SPoss|v.ois "°s
coordenagao da Feema, foram estudados gos por obrigar o poder publico a forne- ram ontem convocados de manna ———-—s— s—\ ———\ ——N
os municipios de Saquarema, Araruama, cer uma infra-estrutura de iluminacao, Para VOtar 44 projetos em ses- ^ ^''^P^nnoM^uesD'aiveira. EnflenheiroespecializsdoemEconomiadePetr6leo-Petrobrase Professor da ESAD)
Sao Pedro da Aldcia, Arraial do Cabo, abastecimento de agua, esgoto, drena- extraordinaria. Alguns foram 
Cabo Frio e Casemiro de Abreu. O pro- , , d .• deixam os aprovados logo, como 0 que obriga ^¦B^tw.imiMiMiiUBEaafc '
grama interministenal preve o levanta- gem coieta ae uxo, que aeixam os 0 

Executivo a divulear mensalmen- 'mento de todos os problemas da costa co^res vaaos e depots ficam ociosas " excluuvo <t uivuigar mensaimen- ,

Snb^C0mt0^ftiv^de0r8anizare .70rPa«ed0temP0'A16mdiss°'?an- sr^ao 
or^amentana do mu- Testes com a m^quina; Iniciagao | 

* 
sl^ co^postos. cbnve&b adotada e comParaPso - •

ShSSfnolrtSfeirf^; 
e parte desses condominios causam 6oroieto.de 

AmericoCamarao 9eral (nota?§o brasileira, teclas f (linear x exponential); Modelos de juros simples: VM,voiviaas no utoral, de torma a se fazer uma serie de impactos ambientais. /r«»V ? • r camargo , • ' . expressao bdsica e varia?oes e exemplos; Modelo . .uma ordenada ocupa?ao do solo, dando (PL), foi votado na segunda rodada e g, numero de casas decimals, gen^rico de juros compostos; Fbrmuias e suas
plioridade ao meio ambiente e a qualida- A constatapao mais grave desse es- de discussao, que aconteceu a tar- etc ) Pilha ODerarinnal1 Tprla<s wariantes e exerctcios; Fatores de desconto de ,
de de vida da populagao. tudo foi o desmatamento de 90% da de. Do formulario a ser enviado de nercentaoem- Mem6rias de • W&WJuSSs^108* ; ;

? Uma das primeiras medidas e a in- regia0' ?que cont"bm d'retamente Para Camara todo mes, devem constar ,L + Mem0,naS de ; Efetivas, proporcionais, nominais e equivalentes, _ I'
formatizagao do cadastro imobiliario pra o empobrecimento do solo na area rural, dados como receita realizada, des- armazenamentO e memonas f6rmulas usadas, exercicios, sequencias de teclas
fins de cobran?a do IPTU e do imposto favorece a erosao e o assoreamento de pesa efetuada e pessoal (da admi- para c^lculos; Fungao . FmdxonFHrAi*kTaXa 

de iUr°S: S'mp'eS ® 8fet'va' ' '

arrecaclac'I°d° T possibllita™ maior rios' la8oas ^ da propria represa de Ju- nistra?ao direta, autarquias, funda- calend^rio; Teclas diversas conceito e simbolo gia, series uniformes de prestacoes
aos municiDios rnnJ^JrSI n ^ 

turnaiba, que abastace de agua a mator ?5es e empresas). Segundo ¦ (PREFIX FRAP IMTP RMn iguais: fatores FRP, FPR e FSR, significaf3o, f6rmuias - 'aos municipios. Conservafao, refloresta- parte da popula?ao. nmietn a Hivnlonrnn Hpv? cpr fpha IrntriA, rnAL, INIL, HIND, e exercicios, sequencias de funcoes na caicuiadora.pr0J™' .a aivulgacao deve ser leita LSJ x 
. r^lculos de taxas * equivalEncia do fluxo de caixa:-Br^. rf»«n r 

J no Diario OflCial, e fica assegura- »-Oi eic./, uaicuios ae xaxas Conceito e exemplos; Series de pagamentos ' .
I K^Cb1|£1 TAffl lYIlmQIIOilC do a qualquer cidadao o direito de equivalentes; Teclas de fluxo de antecipadase postecipadas, fbrmuia e apiicacoes e
i>0111v IClll IllliUdlltdiS responsabilizar judicialmente a Pre- caixa; Fungao "ambrt"; Nocoes Sf^odS^If°adb°'®pnSS e^icios 

' 
|¦aranw Feitura, caso considere que foram Dreliminare<; rip nrnnramar3n e como obts-io numa HP-12C. „ ,: 

para um fundo que garantira o future cometidos excessos. prenminares oe programagao. 
| 

. fuNcOes AMORT: : |Kiorur e Llga aas barracaopermanentedasescolasdesam- Camargo conseguiu aprovar ou- ^ri"<^®'.».x.®nI1f>,os pr®ticos e exercicios. _ .
ZSCOiaS ae Samoa UJ- 1Na a^"!aluru1|uc°c™"[ral°- afK10Iur lrP WWO, que determma tiscaliza- " Pe",cemVarde""um^u"meio,:diferenca percentual '
ocdnnm repassou a Liga U5>5> 350 mil relerentes ?ao mensal dos onibus que servem percentual de um total. :

dbbindm contra IP aos direitos dc merchandising na Passare- ao municipio para evitar o excesso * operaQ0es finaimceiras diversas: 1
do Samba. 0 contrato e bom para de fuma(a negra. 0 controle deve Exemplos.
t.a. 0 problcma e a infla?ao. Enquanto Ser feito pe'.a Secr.'taria Municipal «ira o governo o indice e de 1000% ao Hp Transnnrtes atraves Hnc H

da Superintendencia Municipal de I Rio de Janeiro de 20 a 24 de Rio de Janeiro, de 04/12 a 14/12 .
Transportes Urbanos. O nao cum- novembro das 18:15 as 20:45 de sequnda a quinta . <
primento desta lei resultara em ¦ i
multas. i

Do vereador Wilson Leite Pas- T

que proibe' a°cobranca de est^cio° 'SJiwUb ESCOLA DE ADMINISTRAQAO de negCcios • 
;

namento em '^eas fronteiras a L—^-Sg° Jos6'40 ' 9i> anda^ 
|GEP 

20010 
, 

Rio ^ J"neiro RJ " Tel': (021) - Tel^ «" 38690 | !
unidades habitacionais sem gara-
gem ou sem numero suficiente de I ~~f [
vagas", garantindo vagas gratuitas • mMmonm
a moradores. Para o autor, "e uma tm M#|fM m ^mMSLmedida justa porque a falta de
garagens foi uma falha estrutural ^9
das prefeituras da epoca, que apro- « m _ [ j

Tao boa que virou duas.fazer dejustiija com omorador". 

Com o fechamento aãspístas centrais naPràçâ Onze, a ^sid^te^^^fí^^on^Wonada

. . hAIÉi iiffiiiiíi ili^^Tliir 
* •ié^l*^aE1iJiii • nlilife it

O Brasília, para 30 pessoas, tem motor mais silencioso,- o que permite vôo até de madrugada

Partindo da corroía utilização da calculadora HP-12C comoferramenta de trabalho, este curso visa acoplar seu uso èoperações no mercado levando em conta a conceituoçâo adequadade juros simples e compostos nas inúmeras correções possivois noscálculos dos juros ou taxas.

Fornecer técnica de utilização da calculadora HP-12C, vis a vispossíveis situações corriqueiras, para as quais seu emprego garanterapidez e precisão â decisão que se queira tomar.

Gilbertp Sobrino Marques D'01'iveira, Engenheiro especializado em Economia de Petróleo - Petrobráse Professor da ESAD

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS
Rua São José, 401 9? andar - CEP 20010 - Rio de Janeiro RJ • Tel.: (0211 221-7080 - Telex (21) 38690

Homenagem a Zumbi dos Palmares engarrafa Centro
O trânsito ficou completamente'congestionado, 

ontem à tarde, nos
.dois sentidos da Avenida Presiden-
te Vargas (Centro do Rio), com a
interdição das pistas centrais, à al-

tura da Praça Onze, onde houve
.homenagem a Zumbi dos Palmares,
o líder negro que lutou na Serra da"Barriga, em Alagoas, contra a
opressão e a discriminação. O en-

•garrafamento começou às 14 horas,
horário marcado para o início da
homenagem.

' Duas horas depois, o trânsito
estava bem lento no sentido Centro'—Zona Norte e atingiu o pique no

.final da tarde. Quem ia da Zona
Norte para o Centro também so-
freu: o Viaduto dos Marinheiros,
principal via de acesso para o Cen-

•tro, só às 19h voltou à normalida-
de. Mas até 20h os reflexos ainda
eram sentidos.Houve muitos motoristas, que

^percebendo a dificuldade de se lo-
•comoverem em direção á cidade,
•entravam nas ruas tranversais à
!avenida, para alcançar a Rua do
iRiachuelo. Os que iam da cidade'em direção à Zona Norte entravam
;à esquerda no Túnel João Ricardo,
até chegar à Avenida Rodrigues Al-
¦ves, beirando o Cais do Porto, onde

normalmente o trânsito é bem len-
to, no final da tarde.

A festa foi em homenagem ao
terceiro ano da inauguração do
monumento ao Zumbi dos Palma-
res. O monumento foi construído
em decorrência de um projeto de
lei, o 26/83, de autoria do deputado
José Miguel.

A homenagem contou com vá-
rios artistas e grupos folclóricos. O
coordenador do programa foi o
produtor Haroldo Costa, que fez
uma seleção de vozes de cantores de
negros de todo o mundo. O som de
Miriam Makeba, Jamelão, Billi*
Holliday, Gilberto Gil, Steve Won-
der, Martinho da Vila, Bessie Smith
e também do líder negro Mandela
saía da caixas, fazendo com que
todos dançassem."Esse é o primeiro líder socialis-
ta da raça negra", disse Abdias do
Nascimento, da Executiva do PDT,
que discursou antes da apresenta-
ção da cantora Beth Carvalho e de
grupos de danças negras. Antes do
início da homenagem, os gritos de"Brizola, Brizola" eram entoados
pelos convidados, cerca de 100 pes-
soas, a maioria da Frente Negra
Nacional, que apóia Leonel Brizola
para a Presidência da República.

Frederico Rozárlo

Ponte Aérea melhora

Rio-Sul restaura
reservas de vaga
nos vôos diários

s usuários da Ponte Aérea
Rio-São Paulo ganharam on-

tem uma nova linha comercial ligan-
do os aeroportos Santos Dumont, no
Rio, e de Congonhas, em São Paulo.
E a Rio-Sul Serviços Aéreos Regio-
nais, subsidiária da Varig, que iniciou
o serviço partindo pontualmente do
Santos Dumont às 6h, com 15 passa-
geiros, a metade da capacidade dos
modernos EMB-120 Brasília, um
avião de 20,70 metros de comprimen-
to que custa atualmente US$ 7,1 mi-
lhões. O Brasília leva 50 minutos de
São Paulo ao Rio e no sentido inver-
so, uma hora e cinco minutos.

Segundo o' presidente da Rio-Sul,
Humberto Costa, a novidade da Rio
Sul para o usuário é a reserva de pas-sagens, serviço eliminado há meses na
Varig, que opera com 14 Electras, e a
TAM, com dois aviões Fokker. "A
reserva é uma coisa tradicional na
Rio-Sul, que opera em 29 cidades de
sete estados brasileiros. Apesar de in-
convenientes como a desistência de

muitos passageiros em cima da hora,
achamos que devíamos continuar
com a tradição da reserva, que dá
mais tranqüilidade."

Embora o Brasília — desenvolvi-
do pela Embraer e operando desde o
início de 80 em países da Europa e
nos Estados Unidos — realize a via-
gem em mais tempo que os Electras,
que fazem Rio-São Paulo em 50 mi-
nutos e São Paulo-Rio em 45 minu-
tos, o Top Service Rio-Sul, como é
chamado o novo serviço, garante
mais segurança, silêncio e conforto a
seus passageiros, segundo Humberto
Costa. A empresa restabeleceu ainda
o vôo da madrugada, que sairá de
São Paulo diariamente à lh. O preçoé o mesmo cobrado pelas outras com-
panhias: NCz$ 233,70, com as taxas.

Os primeiros vôos do Brasília
agradaram aos passageiros. O empre-
sário paulista Gunter K., que ha 25
anos freqüenta a Ponte Aerea Rio-
São Paulo, adorou o restabelecimen-
to das reservas. "Meu motorista can-
sava de ficar dando voltas no aero-
porto esperando eu chegar, quandonão tinha vaga em algum vôo. Agora
sei quando chego à cidade." Com
capacidade para 30 pessoas — um
terço do Electra —, o Brasília foi
muito procurado ontem.

Moreira vai a

STF em defesa::

do Pólo do Rtô!11
O governador Moreira Franco

tenta a última cartada contra o minis1
tro do Desenvolvimento da Indústria
e Comércio, Roberto Cardoso AlVCsj
na defesa do pólo petroquímico^Hó
Rio. Amanhã ou segunda-feirâ"^ i
Procuradoria Geral do Estado vai
impetrar recurso no Supremo TríBu^
nal Federal (STF) contra a decisãaáo
Superior Tribunal de Justiça (STJj$q
negar ao estado mandado de segúi
rança que evite a transferência paraCapuava (SP), como quer o ministrai
da fábrica de polipropileno prevista
para o pólo do Rio. O STJ alegou quoo governo estadual não é partido po^lítico ou entidade sindical e, portanto;
não lhe cabe ir à Justiça para defeh-
der interesses do povo.

Moreira repetiu a denúncia de quq
há "interesses espúrios, desonestos!
que querem se aproveitar do final do
governo Sarney para modificações no
programa nacional de petroquímica")
Disse que, para impedir a instalaçãd
da fábrica da Polioleftnas S.A.-rm
Capuava, o governo fluminense iriSÍs-
tira no argumento de que semprrfor
de competência do estado defendeTb^
interesses dos cidadãos. "A funHa-
mentação que usaremos está baseüfô'
no princípio de que o estado nãosó
tem o direito mas também o deveylq
recorrer aos magistrados para defèn-.
der o povo do Rio", afirmou. „ ,

A importância do pólo petroqüh
mico, disse o governador, é abrirei"!
ternativas para novos grupos empre-
sariais no Rio. "Mas o que querem-ó
que permaneçam os grupos queHtó
acostumaram com os cartórios, çjueí
querem continuar com os privilégio^
e mamando na teta gorda", acujo\i,
Moreira Franco acredita que "a. ar*
mas do ministro Robertão já estão
guardadas" e tem certeza de que o
STF acatará o pedido do governo:
Quanto à informação do próprioTWnistro de que a indústria paulista êSÍ3
entrando na concorrência para-a-construção da fábrica de polipropile-no no Rio, o governador acha"oi£
mo, porque é aqui o lugar dela, é ai^âi)
que será encontrada a matéria-prima,
não em São Paulo". ^ j

O governador ressaltou que houve
divergência entre os magistrados que?
julgaram o mandando de segurança*
do estado: "Alguns juizes entenderanf
que o estado, além de competência
para tal, tem obrigação de entrarríff
Justiça." Acreditando que "o tribu-J
nal nunca teve má fé", Moreira insis-.
tiu que "o que se deve é respeitar as
nossas instituições". Por fim, elogio»
o posicionamento da Petrobrás, qyg"está solidária com o povo", e disse
que isso é mais um motivo parado
governo do Rio de Janeiro se mantec
ao lado da estatal do petróleo tro-
momento em que a empresa vive uma*
de suas maiores crises. *

- ¦ /
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Com o objetivo de desobstruir a
pauta de votações, que ficou abar-
rotada nos meses de setembro e
outubro, quando a Câmara Muni-
cipal parou para debater a destitui-
ção dá vereadora Regina Gordilho
da Presidência, os vereadores fo-
ram ontem convocados de manhã
para votar 44 projetos em ses-
são extraordinária. Alguns foram
aprovados logo, como o que obriga
o Executivo a divulgar mensalmen-
te a execução orçamentária do mu-
nicípio.

O projeto, de Américo Camargo
(PL), foi votado na segunda rodada
de discussão, que aconteceu à tar-
de. Do formulário a ser enviado à
Câmara todo mês, devem constar
dados como receita realizada, des-
pesa efetuada e pessoal (da admi-
nistração direta, autarquias, funda-
ções e empresas). Segundo o
projeto, a divulgação deve ser feita
no Diário Oficial, e fica assegura-
do a qualquer cidadão o direito de
responsabilizar judicialmente a Pre-
feitura, caso considere que foram
cometidos excessos.

Camargo conseguiu aprovar ou-
tro projeto, que determina fiscaliza-
ção mensal dos ônibus que servem
ao município para evitar o excesso
de fumaça negra. O controle deve
ser feito pela Secretaria Municipal
de Transportes, através dos fiscais
da Superintendência Municipal de
Transportes Urbanos. O não cum-
primento desta lei resultará em
multas.

Do vereador Wilson Leite Pas-
sos (PDS), foi aprovado projeto
que proíbe a cobrança de estacio-
namento em "áreas fronteiras a
unidades habitacionais sem gara-
gem ou sem número suficiente de
vagas", garantindo vagas gratuitas
a.moradores. Para o autor, "é uma
medida justa porque a falta de
garagens foi uma falha estrutural
das prefeituras da época, que apro-
varam projetos de edifícios sem ga-
ragem. É o mínimo que se pode
fazer de justiça com o morador".

>mingo

Tão boa que virou duas.

Uso do solo no litoral Câmara tenta

pôr em dia

a sua pauta

Desfile tem mudanças

7? »V» ti i r /a 7 icra rlac ! para um fundo 1ue garantirá o futuro
-íviUtt/i C l^lgiz (Jcib barracão permanente das escolas de sam-
nscoias ae samoa
assinam contrato

O contraventor Aílton Guimarães
Jorge, o Capitão Guimarães — solto na
última sexta-feira depois de 14 dias de
prisão por ter sido acusado de prática de
contravenção, formação de quadrilha,crimes de extorsão e envolvimento com o
crime organizado no Espírito Santo —
assinou pela Liga Independente das Es-
colas de Samba (Liesa), da qual é presi-dente, o contrato de prestação de servi-
ços firmado com a Riotur, representada
pelo diretor técnico, José Geraldo Ma-
chado, para o carnaval de 90. Também
foi assinado o regulamento dos desfiles
das escolas do grupo especial (agremia-
ções do antigo grupo I), que este ano terá
mudanças.

De acordo com o contrato, a Liga vai
receber 50% da receita de bilheteria. O
restante é da Riotur, que desse valor vai
diminuir 10% a serem pagos a título de
direitos autorais e mais 1% reservado

uu. i>a assinatura uo contrato, a Kiotur
repassou à Liga USS 350 mil referentes
aos direitos de merchandising na Passare-
la do Samba. "O contrato é bom para a
Liga. O problema é a inflação. Enquanto
para o governo o índice é de 1000% ao
ano, para as escolas é de 3000%. Se os
comerciantes de produtos de carnaval
não controlarem os preços, as escolas
não conseguirão levar seus sambistas
fantasiados para a Passarela", disse Gui-
marães.

O regulamento dos desfiles traz algu-
mas mudanças para o carnaval de 90,
como a proibição do nu e integrantes
masculinos nas alas de baianas. Se não
houver determinação contrária da Justi-
ça, a escola Lins Imperial será a primeira
a desfilar na noite de segunda-feira. Vice-
campeã em 1989 do grupo II, ela não
subiu para o grupo I, em virtude do
regulamento. Por isso entrou na Justiça e
ganhou liminar em primeira instância
para integrar o grupo I. A Liga e a
Riotur já entraram com recurso.

TECLADO E MANUSEIO
EFICIENTE DA

CALCULADORA HP-12C"

Feema faz estudo

detalhado sobre a

Região dos Lagos
Pela primeira vez é realizado um

estudo detalhado sobre o uso do solo
na Região dos Lagos. O trabalho está a
cargo de uma equipe técnica multidis-
ciplinar e faz parte do Programa Na-
cional de Gerenciamento Costeiro. Sob a'
coordenação da Feema, foram estudados
os municípios de Saquarema, Araruama,
São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo,
Cabo Frio e Casemiro de Abreu. O pro-
grama interministerial prevê o levanta-
mento de todos os problemas da costa
brasileira, com o objetivo de organizar e
controlar as atividades humanas desen-
volvidas no litoral, de forma a se fazer
uma ordenada ocupação do solo, dando
p"rioridade ao meio ambiente e à qualida-de de vida da população.

I Uma das primeiras medidas é a in-
formatizaçâo do cadastro imobiliário prafins de cobrança do IPTU e do imposto
de transmissão, o que possibilitará maior
arrecadação, dando maior autonomia
aos municípios. Conservação, refloresta-

mento, preservação do patrimônio, solo
urbano (consolidado e ocupado por casa
de veraneio), expansão urbana, recrea-
ção e turismo, uso industrial, agropecuà-
ria, pesca, aquacultura (criação de orga-
nismos áquaticos) e exploração de
recursos minerais são as classes de uso da
proposta de macrozoneamento.

Os técnicos constataram que a cons-
trução de condomínios trouxe grandes
problemas ambientais à Região dos La-
gos por obrigar o poder público a fome-
cer uma infra-estrutura de iluminação,
abastecimento de água, esgoto, drena-
gem e coleta de lixo, que deixam os
cofres vazios e depois ficam ociosas a
maior parte do tempo. Além disso, gran-
de parte desses condomínios causam
uma série de impactos ambientais.

A constatação mais grave desse es-
tudo foi o desmatamento de 90% da
região, o que contribui diretamente para
o empobrecimento do solo na área rural,
favorece a erosão e o assoreamento de
rios, lagoas e da própria represa de Ju-
turnaíba, que abastace de água a maior
parte da população.

CURSO DE MATEMÁTICA
FINANCEIRA APLICADA A

OPERAÇÕES DO MERCADO

Rio de Janeiro de 20 a 24 de
novembro das 18:15 às 20:45

Rio de Janeiro, de 04/12 a 14/12
de segunda a quinta

Testes com a máquina; Iniciação
geral (notação brasileira, teclaé f
e g, número de casas decimais,
etc.) Pilha operacional; Teclas
de percentagem; Memórias de
armazenamento e memórias
para cálculos; Função
calendário; Teclas diversas
(PREFIX, FRAC, INTC, RN D,
LST X, etc.); Cálculos de taxas
equivalentes; Teclas de fluxo de
caixa; Função "amort"; Noções
preliminares de programação.

JUROS:
Simples, compostos, convenção adotada e comparação
(linear x exponencial); Modelos de juros simples:
expressão básica e variações e exemplos; Modelo
genérico de juros compostos; Fórmulas e suas
vvariantes e exercícios; Fatores de desconto de
capitalização com exercícios.TAXA DE JUROS:
Efetivas, proporcionais, nominais e equivalentes,
fórmulas usadas, exercícios, seqüências de teclas
usadas na HP-12C; Taxa de juros: simples e efetiva.FLUXO DE CAIXA:
Conceito e Simbologia, séries uniformes de prestaçõesiguais: fatores FRP, FPR e FSR, significação, fórmulas
e exercícios, seqüências de funções na calculadora.EQUIVALÊNCIA DO FLUXO DE CAIXA:
Conceito e exemplos; Séries de pagamentosantecipadas e postecipadas, fórmula e aplicações e
exercícios aplicativos; Desconto de fluxo de caixa
(TIRR): modelo, significado, uso, limitações, exercíciose como obtê-lo numa HP-12C.FUNÇÕES AMORT:
Com e sem carência, exemplos práticos e exercícios.— rmmArg prr\/%p-»i-rn» i«
Percentual de um número, diferença percentual e
percentual de um total.OPERAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS:
Exemplos.

I
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Cemiterios tem missas 
por 

mortos

0 cardeal Eugenio Sales celebra mis- quedeveaumentar para 450 mil hoje. Os para a Avenida Rio de Janeiro; na Car- e, do lado esquerdo, entre as ruas Dou- ->v, 1-
sa hoje, as 8h, na capela da Quadra floristas estao respeitando a tabela, mas los Seidl, mao unica da Rua General tor Sampaio Correia e Voluntarios da . «*¦».
da Irmandade de Sao Pedro, no Cemi- a Sunab recomenda atengao hoje, dia de Sampaio para a Rua Peter Lund; e na Patria. Sera proibido parar e cstacio-
terio Sao Francisco Xavier, no Caju maiormovimento. AComlurbmontoua Peter Lund, da Carlos Seidl para nar em toda a Rua Pinheiro Guima- ¦ 44$f I f '¦
(Zona Norte), em memoria dos mortos. Operagao Finados e calcula que serao Avenida Brasil. raes e na Rua General Polidoro, entre * ;»?. i?-'» mKr, /*¦' '
Na cripta da Catcdral Metropolitana, recolhidas 108 toneladas de lixo nos ce- O estacionamento sera proibido do as ruas Real Grandeza e Sao Joao Ba- s & M|S||®BPWHw> Jr'..... 'jt1| I
no Centro, a missa sera rezada as lOh, miterios, principalmente restos de floras 'a<J° ?'t0 ®a.n"° de diregao da Mon- tista. Sera restringido o estacionamento 1 . jBr yv |l
na capela da? Almaas, pelo bispo auxi- evelas. sennor Manuel Gomes, entre a Aveni- no lado direito das ruas Sao Joao Batis- ; Jfr. Mf
liar Jose Carlos de Lima Vaz. Tambem O Detran e a Policia Militar prepa- d«li- . aampaio e na ta, Dona Mariana, Sorocaba e General ~
havera missas em todos os cemiterios raram esquema de transito para os ce- General Sampaio entre as ruas Mouse- PoBdora ; § 1e nas 226 paroquias do Rio. miterios de maior movimento. Para M ' 

perroviAria cedeifn elta; Para 8 seguran?a dos cemiterios, foi , !
Mais de 2 milhoes de pessoas devem Caju, havera mao unica na Rua Mon- cjonamento que flea do lado direito da monlado esquema especial de policia- . j>. B

visitar os cemiterios da cidade. Ontem, senhor Manuel Gomes, em frente ao mao de direcao da Rua Monsenhor Ma- mento com as policias militar e civil.
250 mil pessoas estiveram no Cemiterio cemiterio, no sentido da Avenida Bra- nucj QomeSi on(je a estar4 fazen(jo Os portoes dos cemiterios do Caju e
do Caju, onde sao esperadas hoje 1 mi- sil para a Rua General Sampaio; na aseguran?a.' Sao Joao Batista serao abertos as 6h e
Ihao de pessoas. 0 Cemiterio Sao Joao General Sampaio, mao unica da Mon- Quem for ao Cemiterio Sao Joao Ba- a Santa Casa de Misericordia mantera .'...v, mW
Batista, em Botafogo (Zona Sul), rece- senhor Manuel Gomes para a Rua Car* tista de carro nao podera estacionar plantao em seus 13 cemiterios para infor-
beu ontem 150 mil visitantes, numero los Seidl e da Mosenhor Manuel Gomes do lado direito da Rua Real Grandeza mar a localiza^ao dos tumulos. ^¦Sl'

Com&rcio, Correio e metrd O pre$o das flores 
|p|

O comGrcio estarA fechado hoje, Dia de Finadoa, & excepSo de postos de Tipo , ncz$ Unidade
gasollna e padarias, que poderSo abrir por decis&o de seus donos. Agapanto io dClzla j9HL,

0 Correio manteri aborts a agftncla do Aoroporto do Qaloio, quo Branguinha mago
funciona24horas,assimcomoot«logranuifonado(13S),oasa9*iicias copo-de-ieite diizia il m$m
Copacabana (Avenida Nossa Sonhora do Copacaban^ 540-A, om fronto Cravo (japones e hoiandSs) ii
iPrafaSorzedoloCorrte)oRodovUirlaNovolUo,do8hia12h. crisantamo an ~i— !

\*K .*<* .
0 metrfi funcionarA normalmente, de 6h is 23h, nas linhas 1 e 2. Crisantemo is vaso X .-, *

Hortoncia maco ^ ^
Os trens da Central clrculario do 20 em 20 minutoo. —— \ %Margarlda duzla >
A Conerj informou que a linha Rio-Niter6i ter& duas lanchas no percurso, Monsenhor 5 ma?o 4.! .

com saldas a cada 15 minutos, e tarlfa a NCz$ 0,90. A primeira barca sal de paima (cabo com mais de 60 cm) 15 dozia 
' 

fl Os 200 funcionarios que traba- esculturas de bronze da futura Praga
Niter6i .S5h30 e do Rio As 6h, e a ultima viagem em ambos os sentidos- Paima (cabo com menos de eo cm) 

~ 
toiT" lham nas obras de urbanizagao da Republica, que sera inaugurada

rtnlprilw L 7hin S iSSf"i"?i2 
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Beth Ramos tragou o mapa astral bulencias "que ja vem acontecendo". A
de cada candidato. Descartou Covas, conjungao de Netuno com Urano, que
que "tem dois transitos de planeta bem aconteceu na epoca da Independencia,
desestimulantes", e disse que Lula, se repete agora, indicando fim de um
embora com boas indicates, tem dois ciclo e inicio de outro. O Brasil e Vir-
transitos que langam duvidas. Com gem e ha divergencias em relagao ao
lua na casa 10, a da realizagao, Brizola ascendente, que pode ser Peixes ou
tem Plutao em conjungao com Marte, Aquario.

O cardeal Eugênio Sales celebra mis-
sa hoje, às 8h, na capela da Quadra
da Irmandade de São Pedro, no Cerni-
tério São Francisco Xavier, no Caju
(Zona Norte), em memória dos mortos.
Na cripta da Catedral Metropolitana,
no Centro, a missa será rezada às lOh,
na capela da§ Almaas, pelo bispo auxi-
liar José Carlos de Lima Vaz. Também
haverá missas em todos os cemitérios
c nas 226 paróquias do Rio.

Mais de 2 milhões de pessoas devem
visitar os cemitérios da cidade. Ontem,
250 mil pessoas estiveram no Cemitério
do Caju, onde são esperadas hoje 1 mi-
lhão de pessoas. O Cemitério São João
Batista, em Botafogo (Zona Sul), rece-
beu ontem 150 mil visitantes, número

que deve aumentar para 450 mil hoje. Os
iloristas estão respeitando a tabela, mas
a Sunab recomenda atenção hoje, dia de
maior movimento. A Comlurb montou a
Operação Finados e calcula que serão
recolhidas 108 toneladas de lixo nos ce-
mitérios, principalmente restos de flores
e velas.

O Detran e a Polícia Militar prepa-
raram esquema de trânsito para os ce-
mitérios de maior movimento. Para o
Caju, haverá mão única na Rua Mon-
senhor Manuel Gomes, em frente ao
cemitério, no sentido da Avenida Bra-
sil para a Rua General Sampaio; na
General Sampaio, mão única da Mon-
senhor Manuel Gomes para a Rua Car*
los Seidl e da Mosenhor Manuel Gomes

para a Avenida Rio de Janeiro; na Car-
los Seidl, mão única da Rua General
Sampaio para a Rua Peter Lund; e na
Peter Lund, da Carlos Seidl para a
Avenida Brasil.

O estacionamento será proibido do
lado direito da mão de direção da Mon-
senhor Manuel Gomes, entre a Aveni-
da Brasil e a General Sampaio e na
General Sampaio entre as ruas Monse-
nhor Manuel Gomes e Carlos Seidl.
Mas a Rede Ferroviária cedeu o esta-
cionamento que fica do lado direito da
mão de direção da Rua Monsenhor Ma-
nuel Gomes, onde a PM estará fazendo
a segurança.

Quem for ao Cemitério São João Ba-
tista de carro não poderá estacionar
do lado direito da Rua Real Grandeza

e, do lado esquerdo, entre as ruas Dou-
tor Sampaio Correia e Voluntários da
Pátria. Será proibido parar e estacio-
nar em toda a Rua Pinheiro Guima-
rães e na Rua General Polidoro, entre
as ruas Real Grandeza e São João Ba-
tista. Será restringido o estacionamento
no lado direito das ruas São João Batis-
ta, Dona Mariana, Sorocaba e General
Polidoro.

Para a segurança dos cemitérios, foi
montado esquema especial de policia-
mento com as polícias militar e civil.
Os portões dos cemitérios do Caju e
São João Batista serão abertos às 6h e
a Santa Casa de Misericórdia manterá
plantão em seus 13 cemitérios para infor-
mar a localização dos túmulos.

O preço das floresComércio, Correio e metrô

O comércio estará fechado hoje, Dia de Finados, à exceção de postos de
gasolina e padarias, que poderão abrir por decisão de seus donos.

O Correio manterá aborta a agência do Aeroporto do Qaleio, que
funciona 24 horas, assim como o telegrama fonado (135), o as agências
Copacabana (Avenida Nossa Senhora do Copacabana, 540-A, em frente
à Praça Serzedelo Corrêa) a Rodoviária Novo Rio, de Bh às 12h.

Unidade
Agapanto dúzia
Branquinha
Copo-de-leite
Cravo (japonôs e holandês)
Crlsântemo dúzia

? O metrô funcionará normalmente, de 6h às 23h, nas linhas 1 e 2. Crlsântemo vaso
Hortêncla

? Os trens da Central circularlo do 20 em 20 minutos. Margarida
? A Conerj informou que a linha Rio-Niterói terá duas lanchas no percurso,
com saidas a cada 15 minutos, e tarifa a NCz$ 0,90. A primeira barca sai de
Niterói às 5h30 e do Rio às 6h, e a última viagem em ambos os sentidos
será às 22h30. A linha Praça XV-Paquetà terá os seguintes horários: sain-
do da Praça XV às 7h10,10h15,13h30,15h, 17h30,19h e 22h30; e de Paquetá às
5h30,9h, 12h, 15h, 17h, 19h e 20h30, com tarifa para visitantes de NCz$ 8.

Monsenhor
esculturas de bronze da futura Praça
da República, que será inaugurada
dia 14 de novembro pelo governador
Moreira Franco. As esculturas home-
nageiam os líderes republicanos Silva
Jardim, Benjamin Constant e Quinti-
no Bocaiúva (foto). As esculturas pe-

sam no total 22 toneladas

| | Os 200 funcionários que traba-
lbam nas obras de urbanização

da área onde foi implodido o esquele-
to do que seria o Palácio da Justiça
de Niterói ganharam o reforço de
máquinas especiais da Empresa de
Obras Públicas (Emop). Ontem, elas
começaram a içar e instalar as sete

Palma (cabo com mais de 60 cm) dúzia
Palma (cabo com menos de 60 cm) dúzia

dúzia
Rosa curta (menos de 30 cm)
Saudade? O DNER informa que há obras nas estradas federais BR-040 (Rlo-Pe-

tropólis), BR-101 (Rio-Campos) o BR-101 (Rlo-Toresópolis), o na Via
Dutra (BR-116, RIo-SSo Paulo).

Violeta vaso
Flores miúdas

Marialdo Araújo

4 o Cidade o quinta-feira, 2/11/89 JORNAL DO BRASIL

Greve impede

show e eventos

da Funarte
A greve dos funcionários da Funarte

(Fundação Nacional de Arte), que co-
meçou na sexta-feira, vai privar o pú-
blico de um espetáculo musical para
lançamento de um livro sobre o sam-
bista Carlos Cachaça, impedir a reali-
zação do 11° Salão Nacional de Artes
Plásticas e da 7' Bienal de Música Con-
temporânea Brasileira e adiar o Encon-
tro de Preservação de Documentos Foto-
gráficos, eventos programados este mês
para o Rio, além de transferir a 8" Sema-
na Nacional de Fotografia, que estava
marcada para a cidade de Campinas, SP."Nós estamos em greve porque nos-
sos salários chegaram ao fundo do po-
ço", argumentou Paulo Souto, presi-
dente da Associação dos Servidores da
Funarte. Os funcionários querem que
o Ministério da Cultura pague 2% de
produtividade retroativos a maio de
1986, a diferença das URPs (Unidades
de Referência de Preços) congeladas e
salários iguais aos dos funcionários das
fundações Casa de Rui Barbosa e Joa-
quim Nabuco, ligadas ao mesmo minis-
tério. Na próxima terça-feira, assembléia
decidirá sobre a continuação da greve.

Extermínio de

crianças tem

júri simbólico
O 1° Tribunal Popular da Criança e

do Adolescente, no auditório do Cen-
tro Acadêmico Cândido de Oliveira (Ca-
ço), na Praça da República (Centro),
reuniu cerca de 200 pessoas durante três
horas, na noite de terça-feira. O tema em
julgamento, Assassinato de crianças e jo-vens, atraiu representantes de 17 entida-
des da sociedade civil, a convite do Co-
mitê Permanente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente.

Do júri simbólico participaram o so-• ciólogo Herbert de Sousa, o Betinho, a
cantora Zezé Mota, o presidente da
Famerj, Sérgio Bonato, o morador do
Morro Santa Marta Gilson Cardoso, o
coordenador do Movimento Nacional
de Meninos de Rua, Benedito Rodri-
gues, irmã Adma, da Pastoral do Me-
nor da Arquidiocese do Rio e sete me-
nores.

O advogado de defesa dos menores,
João Carlos Bacelar, protestou contra
o extermínio de menores em todo o
Brasil, principalmente na Baixada Flu-
uiinense, e disse que é preciso fazer
algo diferente do que vem sendo feito
pelas instituições públicas, para evitar
que crianças fiquem pelas ruas se vician-
do. Herbert de Sousa frisou estar ali
como cidadão indignado com a situação
de misérias em que vivem as crianças de
rua: "É bom ressaltar que só o valor dos
juros anuais da dívida externa já resolve-
nd d 4utsldv> uu pwui
vamos quase 30 anos de autoritarismo
para produzir essa miséria e acredito que
em um ano de democracia se possa rever-
ter esse quadro."

Cursos mais procurados

Rural oferece 15 carreiras
Medicina veterinária, com 720 ins-

critos, é o curso mais procurado pelos
candidatos ao vestibular da Universi-
dade Federal Rural do Rio de Janeiro,
que tem provas marcadas nos dias 7, 8,.
9 e 10 de janeiro. Com 115 vagas, é
também o curso de acesso mais difícil:
6,86 candidatos por vaga. O segundo
curso mais procurado é Engenharia Quí-
mica, seguido de Biologia e Agronomia.
Três cursos têm menos de um candidato
por vaga: Ciências Econômicas, Geolo-
gia e Matemática.

Até quarta-feira inscreveram-se no
vestibular da Rural 2.182 candidatos
que disputam 1.110 vagas em 15 cursos.
Os números finais das inscrições só deve-
rão estar disponíveis na próxima semana,
quando chegarão ao campus da universi-

dade, em Seropédica, distrito de Itaguaí,
as inscrições feitas nos 40 postos das
escolas técnicas federais para o vestibular
de Ciências Agrícolas, Economia Do-
méstica, Física e Química.

A procura para os outros cursos da
universidade ficou dentro da expecta-
tiva do coordenador do vestibular, pro-
fessor Sebastião Menezes. Para as 90
vagas do curso de Zootecnia, já tra-
dicional na Rural, inscreveram-se 153
candidatos (1,7 candidato por vaga). E
62 estudantes disputarão as 50 vagas da
Engenharia florestal. O teste de apti-
dão do vestibular de Educação Física
será no dia 6, a partir das 8h, na Praça
de Esportes da UFRRJ. São 120 candi-
datos para 100 vagas.

têm missas 
por 

mortos

João Cerquelra

Falcão Netto (em pe) anunciou: "Estamos numa encruzilhada astrológica"

Astros confusos na eleição

via. Roberto Freire teve 18 votos; Lu-
la, 17; Covas, 13; Brizola, 12, Collor,
dez; Afif, sete; Sílvio Santos, três;
Enéas, dois; Maluf e Aureliano, um.
Quatro pessoas se declararam indeci-
sas. A astróloga Bcth Ramos foi a úni-
ca a arriscar o nome do provável presi-
dente. Apontou Collor de Mello,
embora tenha previsto nuvens negras
no caminho do candidato. "O 15 de
novembro não será bom para ele", dis-
se, provocando aplausos entusiasma-
dos.

A taróloga Lúcia Souza Costa cha-
mou da platéia um homem e uma mu-
lher, para separar o baralho e escolher
três cartas. A primeira, Arcano XV,
indicou "Plutão neutralizando todas
as forças adversas". A segunda, Arca-
no da Lua, anunciou "graves crises".
Salvou o Imperador, indicando prospe-
ridade, estabilidade e sorte. De acordo
com o astrólogo Clélio Taboada, o
Brasil "nasceu sob uma configuração
meio esquisita, embora com aspectos
benéficos". Para o futuro próximo,
Clélio visualizou "uma configuração
extremamente conservadora", para de-
sânimo da platéia. "Não existe mui-
ta renovação", previu.

Beth Ramos traçou o mapa astral
de cada candidato. Descartou Covas,
que "tem dois trânsitos de planeta bem
desestimulantes", e disse que Lula,
embora com boas indicações, tem dois
trânsitos que lançam dúvidas. Com a
lua na casa 10, a da realização, Brizola
tem Plutão em conjunção com Marte,

o que revela "um esforço muito gran-
de". Collor, cujo período mais difícil
será entre 30 de novembro e 10 de de-
zembro, foi o que apresentou aspectos
mais positivos.

O numerólogo Bosco Viegas disse
que 9 (de 89 e 90) é o número da cons-
cientização. Outra numeróloga, a ame-
ricana Sharyl, separou alguns candida-
tos em grupos. Aureliano, Ulysses e
Afif têm "imagem mais íntegra", Frei-
re e Lula são "formuladores de cons-
ciência" e Caiado e Maluf "defensores
de interesses. Brizola está "parcialmen-
te sincronizado com as épocas do
país", mas, "embora mantenha a ima-
gem de poder, numerologicamente está
decaindo". Collor e Covas "estão per-
feitamente sincronizados com o país",
segundo Sharyl, que reiterou a previsão
de atentado a Collor, entre o primeiro e
o segundo turno.

Como os outros astrólogos, Walde-
mar Falcão Netto traçou o mapa as-
trai do país levando em conta dia, hora
e local da Proclamação da Indepen-
dência — 7 de setembro de 1822, às
15h51, perto de São Paulo. O Brasil
tem Plutão em conjunção no meio do
céu, o que indica transformações e tur-
bulências "que já vêm acontecendo". A
conjunção de Netuno com Urano, que
aconteceu na época da Independência,
se repete agora, indicando fim de um
ciclo e início de outro. O Brasil é Vir-
gem e há divergências em relação ao
ascendente, que pode ser Peixes ou
Aquário.

provas da UFF devido à coincidência
ae datas com o integrado . "De 

qual-
quer forma, como o vestibular mte-
grado tem uma prova no dia 4, os
alunos que se inscreveram nos dois
concursos e que forem mal no primei-
ro dia podem vir em massa para a
UFF."

O curso de Química vem tendo
maior procura nos dois últimos vesti-
bulares. Subiu de 66 candidatos em
88 para 90 em 89 e 203 este ano.
Administração é outro curso que teve
seu número de vagas aumentado —
passou de 80 para 100 vagas. Mesmo
assim, ainda apresenta uma relação
candidato/vaga alta —17,43%.

Os cursos de Licenciatura conti-
nuam com a procura baixa e deve-
rão ficar com vagas ociosas. Peda-
gogia é o que apresenta a queda
mais acentuada nos últimos três anos:
no vestibular de 88 teve 685 inscritos
e este ano apenas 309. Os seis cursos í
de Letras oferecem 140 vagas e têm ,
612 candidatos. Por enquanto, o mais
procurado é português/inglês, com
279 candidatos para 30 vagas (9,3 por
vaga), seguido de português/literatu-
ra, com 127 candidatos para 30 vagas
(4,23 por vaga).

Cinqüenta e quatro por cento dos
inscritos no vestibular da UFF mo-
ram no Rio de Janeiro, 30,8% em
Niterói e São Gonçalo, 12,4% em
outros municípios fluminenses e
2,2% são de outros estados. Ao con-
trário das outras universidades fede-
rais que tiveram queda sensível no
número de candidatos ao vestibular,
a UFF teve menos 1,9% de candida-
tos apenas. Os cartões com a confir-
mação da inscrição serão enviados
pelo correio para os candidatos a
partir de amanhã até o dia 10. Quem
não receber o cartão deve se encami-
nhar à Praça do Valonguinho, Cen-
tro de Niterói, nos dias 13,14 e 16 de
novembro.

Sessão esotérica
não define quem
será o presidente

Bruno Casotti
A convite da casa de cultura e

X\i metafísica Avatar, em Botafogo
(Zona Sul), três astrólogos, dois nume-
rólogos e uma taróloga falaram sobre
eleições presidenciais. A data não po-
deria ser mais propícia: a noite chuvosa
de 31 de outubro, Dia das Bruxas.
Mesmo assim, os astros hesitaram em
apontar o nome do futuro presidente
da República. Embora tenham arrisca-
do previsões, os estudiosos se preocu-
param mais em analisar o momento de
mudança, como base em dados inusita-
dos, como o mapa astral do Brasil —
bem diferente do que está no Atlas.

Cerca de 40 pessoas participaram
do encontro, batizado de Alquimia elei-
toral. Ao final de duas horas de falação
sobre quadraturas, ascendentes e trân-
sitos de planetas, ficou no ar uma
interrogação. "Estamos numa encru-
zilhada astrológica", definiu o astró-
logo Waldemar Falcão Netto. "Nem lá
em cima está certo ainda", arriscou da
platéia a ex-frenética e astróloga Lei-
loca. Mais decisiva foi a prévia reali-
zada com freqüentadores da casa, na-
quele dia. Deu Freire."A esquerda é esotérica", comemo-
rou Andréa Pachá, uma das donas da
casa, ao anunciar o resultado da pré-

Medicina na UFF
tem maior número
de candidatos

VESTIBULARMedicina, com
15% dos inscritos
— 4.857 candidatos

é o curso mais
procurado pelos
candidatos ao vesti-
bular da Universi-
dade Federal Flu-
minense, que farão
provas nos dias 7, 9, 28 e 30 de
janeiro de 1990. Mas Odontologia,
com 2.766 candidatos, é a carreira
que apresenta maior dificuldade, pois
são apenas 80 vagas nos dois turnos.
Ou seja, 34,5 candidatos para uma
vaga. A seguir vêm Medicina (30,35
candidatos por vaga), Informática
(25,75), Jornalismo (25,3) e Publici-
dade (25,07).

Engenharia, o segundo curso mais
procurado, com 3.520 candidatos, es-
te ano oferece mais 100 vagas. Para o
turno da manhã do curso de Odonto-
logia inscreveram-se 2.017 candida-
tos, o que sobe a relação para 50,42
candidatos por vaga. A procura desse
curso, entretanto, sofreu queda de
6% em relação ao vestibular do ano
passado. O mesmo aconteceu com
Informática, ainda um curso muito
procurado — 2.060 candidatos para
80 vagas —, mas que também apre-
senta redução de procura — 7,57%
em relação a 89.

Farmácia, com 733 candidatos,
foi o curso que teve maior percen-
tual de aumento — 47,78% em re-
laçào ao vestibular 89. O vestibular
da UFF oferece 2.890 vagas e tem
31.332 candidatos — 10,84 para uma
vaga, mas o presidente da comissão
permanente ae vestibular, Rogério
Benevento, acredita que menos ae 20
mil estudantes deverão concorrer às

^ 
Dome itiiia Prcnridenda. ¥isite

^Quatro dias de atragr.es Mais de 500 banacas, nacionais Pratos regionais, bebidas lipicas, Tudo que a Feira anecada
CWW, e internacionais. variadosartigosimportados,utilidades, e em beneficio do Banco^^^
<r cartoes de Natal, brincadeiras da Providencia.

e muita diversao.

Dome uma Proirideiiela. Visite a feira.

t&mlCJl êemj \ Quatro dias de atrações.

cr rvu.lfazl

Mais de 500 barracas, nacionais
e internacionais.

Pratos regionais, bebidas típicas,
variados artigos importados, utilidades,
cartões de Natal, brincadeiras
e muita diversão.

Tudo que a Feira arrecada
é em benefício do Banco
da Providência.

Banco da Providência.
30 anos de esperanças realizadas.
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Empresario seqiiestrado e solto 
por 

NCz$ 1 milhao

Seqiicstrado as 17h30 de segunda-fei- petores contaram que a policia chegou goes, o publicitario Fernando Couto, res- Tasso Marcelo —13/10/aT""
ra na Cidade de Deus (Jacarepagua), a sugerir a gravagao das imagens da ponsavel pelo marketing do grupo Tres
empresario Artur Sales, 38 anos,. dire- entrega do dinheiro em video-teipe. Uma Poderes, foi incumbido de falar com jor-
tor de eompras da cadeia de supermer- equipe gravaria tudo a distancia, mas que viessem a sa-
cados Tres Poderes, foi libertado a lh30 familia de Artur Sales, assustada, afas- ber do caso. Na terga-feira, sem saber o
da manha de ontem, no suburbio de tou a hipotese. 0 acordo, entao, foi cum- que fazer, Couto chegou a ligar para o
Sulacap, o pagamento de NCz$ prido a risca. As 23h uma tambem publicitario Mauro Salles, em
1 milhao. Os contatos com os maleta com Paulo. Do irmao de Luis — 

^Hg
tradores foram mantidos pelo advoga- combinado por um empregado de vitima de recente que durou
do Jose Oswaldo Correa, que atendeu confianga do grupo Tres Poderes. Segun- dois meses —, queria conselhos sobre o ,1^W
os telefonemas e negociou o valor do do policiais da DRF, os seqiiestradores modo de agir. "Mauro nos deu muita
resgate. Inicialmente, os criminosos que- nao especificaram o valor das notas. forga e ofereceu ajuda", disse ele. 1
riam mais USS 800 mil (cerca de NCzS Pago o resgate, o advogado Jose Os- Fernando Couto contou que Artur
9,5 milhoes, ao cambio paralelo). waldo Correa esperou uma hora e foi Sales foi seqiiestrado quando ia da se-

Ao todo, foram dados cinco telefone- sozinho ao encontro de Artur, deixado je do jrgS poderes, em Jacarepagua, v« •
mas. No primeiro deles, logo depois do numa rua de Sulacap, exatamente co- para uma jja] da cidade de Deus, V 4 $f ¦
sequestra, atendido por um irmao de mo fora acertado. Se tudo saisse bem para vjstorjar a ipja. Quando passava
Artur, Francisco Alcides, a conversa prometeu um dos criminosos, o carrg _eja Avenida Miguel Salazar Mendes jJrs>'
durou menos de um minuto. Uma pes- que o diretor do Tres Poderes dirigia ao Moraes, seu carro foi interceptado ^iBJl
soa, com voz de mulher, nao falou em ser sequestrado — o Monza branco U1 • pel0 Monza azul IZ 4076, placa de Re- ..gEF ' r
dinheiro, limitando-se a ameagar o em- 4643 — tambem sena devolvido, mas em sende (Medio Vale do Paraiba). Agar- "s £, H
presario de morte, caso a policia fosse Bonsucesso (suburbio da Leopoldina), rad0 por quatro homens, foi encapuza- f mtm
avisada. So no ultimo contato, as 14h de na Avemda Brasil, peto de uma lancho- e conduzido, em seu proprioterga-feira, a negociagao foi fechada. Os nete Bob s. E foi o que aconteceu. Cor- automovel, para local desconhecido — .
seqiiestradores abriram mao dos dolares rea encontrou Artur a 1 h30 e, pouco a policia acredita que seja a Barra da

concordaram em receber NCzS ^ 1 mi- depois, achou automovel em Tijucu. Um dos homens seguiu no Mon-
lhao, que teriam de ser deixados as 23h fente ao Bob s, com a chave na ignigao. ^ azul, roubado recentemente.
embaixo de uma passarela, na Avenida Depois de comemorar a liberdade do Policiais da DRF admitem a possibi- f
Brasil, nas imediagoes do Motel Fina empresario,seusparentes levarampara lidade de os seqiiestradores de Artur >'
Flor, em Magalhaes Bastos (suburbio da uma clinica na Zona Sul do Rio, onde Sales serem os mesmos que, no dia 5 de *
Central). sedativos. A familia capturaram o

Na Delegacia de Roubos e Furtos jornalistas quis Braganga de Andrade, em Quintino (su-
(DRF), designada pelo secretario Helio nome da clinica. burbio da Central), exigindo resgate de ^
Saboya para acompanhar o caso, ins- Conselho — Durante as negocia- NCz$ 1,2 milhao. Delegado Guerra diz que ja foi avissdo de que esta marcado pars morrer bo x&diez as rolioter

Numero de casos cresceu em 89 Supeimercado eo 
Guem Vai para YitOlia

Os secjuestradores deram mais traba- —DO uUUCSlv XT
lho a policia, em dez meses de 89, do que : Vigesimo colocado no ranking dos r)f*1f*oar1n ri/*tirtn Alem disso, Pessanha alega que o Tnctira 1ihf*rtanos dois anos antenores: o numero de ^supermercados da Regiao Sudeste — UGlGgdOO OGtlClO xadrezdaPolinterevulneravele"era JUStlQa 11 DClla

SSfriSfJm*87°i^8 ?HTes!ao W//KKF onde os competidores sao tao podero- CO/72 Guimar&eS notoria a fragiUdade da guarda" no gob fldttCa lUdiSocorridos em o/e oo. fjPBPi sos quanto o Pao de Agucar, maior fim de semana passado quando, con- . -
Hl^fSsSSS?^ oufa vidma I H3I &uV° Privado do ramo no Pais ~ 

tGmG SGr m°rt° forme constatou, haviam "poucos po- QUd ttO llldlCiadOS
S npm ac nan WKmm Tr£s Poderes S.A., ao pagar NCzS _ . .—-—777-7—. .. liciais mantendo a seguranga da pn- 2

cnmimtcados antes da^^rtac5o da UH milhao pelo resgate de Artur Sales, de- (1 delegado Claudio Antonio s50) com mais de 100 presos". A s quatro presos mdiciados no
comunicados antes da hbertagao da viti |^H| sembolsou 

quase 0 equivalente a um ^ Guerra ~ aJcusado pela Pollc,.a advogado lembra ainda que dali ja fo- V-l mquento que apura as aUvida-
Nn ca<!0 rfo industrial Armando Al- A Hj mes de seu faturamento bruto em 88. Federal de comandar 0 crime orgarn- rara resgatados "famosos traficantes", des ilicitas do Capitao Guunardes, en-

vares Goncalves^ m iTSestra- JH1 No ano passado, as 149 caixas registra- zado no Espinto Santo - vai para como Paulinho da Matriz. tre eles seu sobnnho AMcar Giuma-
dor acompanhou a vitima'ate 0 banco, IH^HslPw^ 4Bt&& doras de suas 11 lojas computaram uma pnsao de_Vitona na proxima se- Ao permitir a transferencia, 0 juiz raes jorge J"°'or, jeraoliibeirtados
onde assistiu ao recebimento dos entrada de NCzS 13.186,742 em vendas, mana. A transferencia do policial, pre- acompanhou parecer do procurador ®°a^^a^sassinairtomodefianai
NCz$16.500 pagos como resgate. No em valores atualizados, segundo uma C'!)'^R^18hf 

2? diS foi da ReP"blica Ricardo Portugal, que, a,var4s de whuviii foram expedidos
mesmomes, osmenores Roberto Gusta- L. publicagao da Associagao Brasileira de ^dfdaS0'advogadoIvanSenraPes- se«undo 0 advogado, opinou pela re- lojuiz&rgioScLaitzer,queesten-
KoriW^efSSsJ^S m 

SUpem^(Abn8)- Kf »S?pdo jSargio mogao.'Tm Vitoria, pravavelmente £. los demais acrndos- mto 0
mQotnto dot «T^mendS queTs ^iP^' :\ 

' No ranking canoca, a empresa ocu- Schwaitzer, da 2' Vara Federal de Ni- Claudio Guerra tera maior garantia, delegado Claudio Guena - 0 benefi-
mntele^ j pa 9° lugar, colocagao nada modesta, ter6i (Grande Rio). Motivo: Guerra porque la ele conhece todo mundo cio concedido ao banqueiro do bicho.
te pago pela liberdade dos meninos: um 1 J diante da forga da concorrencia 0 alega correr risco de vida no xadrez no Rio nao sabe quem e amigo e quem Alem de Amllcar, foram beneficia-
radinho de pilha. ¦ '< grupo Sendas, por exemplo, e primeiro diz que ja foi avisado de que e bola da e inimigo", afirmou Ivan Pessanha. dos Sebastiao Isaias Pinheiro, empre-

Em outubro, a policia prendeu um Gelson pagou NCzS 1,2 milhao do f.0 t5^eir° do pais' ,a„P_ vez, ou seja, esta marcado para mor- advogado diz que Guerra tem medo 8ado do banqueiro, 0 fot6grafo Hct-
dos seqiiestradores do comerciante espa- nacional, 0 Tres Poderes 1.55 / tun- rer Guerra foi preso junto com de morrer por ter envolvido muita mesFerreiradaSuva,daSecretanade
nhol Enrico Babio Sanches, 62 anos, xeira Mendes Abdala tambem foi vitima cionarios, 10.055 metros quadrados de banqueiro do bicho Ailton Guimaraes eente no seu relatorio sobre a morte Seguran^ d°Jspirito&nto, e 0 a-
quando ele ia receber 0 resgate de de sequestra. Durante 97 horas, ele ficou area de venda — e 0 35 maior. Em 88, jorge, 0 Capitao Guimaraes. L • _al-Mar;, xi:i„p Maoalhacc ^'r0 de Guerra, Jose Arnaldo Mene-
NCz$250 mil. Os outros envolvidos aca- em poder de tres homens, sendo liberta- cada caixa registradora da rede fatu- _ , d j = « da J°™ Magama zeg A fianga de cada 6 de NCzS
baram presos, mas 0 dinheiro nunca foi do mediante 0 pagamento de NCz$100 rou, em media, NCzS 88.501 e cada me- . P(!neciai«" naraa viasem "evitan- em ona' 1.465,80. Eles sao acusados pela Poll*
recuperado. Em maio,aposo pagamento mil. _ tro quadrado de prateleiras rendeu NCzS do-se oue 0 transoorte do oreso seia "Ele tem consciencia de que todos cia Federal de fopagSo de qu«liilh«,
de NCz$125 mil, 0 medico Ari Ferreira Exemplo de sequestra nao comumca- 1.311. efetuado nela Policia Federal" Ivan esses fatos em tomo de sua pessoa contravengao, crimes de extorsito e li-
de Castro, 59 anos foi solto pelos seis 

K Fundado pelo empresario Manoel Sha decorrem da investigagao que fVzso- ^
homens que 0 sequestraram.apos assalto Pontes; avo de Artur Sales, 0 Tres Pode- fer, Claudio Guerra "tem seus dias bre 0 crime. Tudo isso comegou a par- Esp 

nt0 
,a sua clinica, em Padre Migu ( milhoes^ em 88 Outro caso res nasceu em 1960 como Supermercados contados, com morte japrogramada'V tir do momento em que Guerra rela- Apenas o delegado Cldiulio Guer-

Em junho, chegou a NCzSl,2 milhao curioso, nesse ano, envolveu 0 mara- BrasiKa. Logo depois, foi obrigado a itro- Segundo ele, Guerra teme 
^^3 cionouo nome de Gilberts MicheUni, S;SSlfeSS2SfSfS?.

0 resgate pago pelo empresario Gelson nhense Jose Ribamar, xara do presidente w 
^adue df 6^d^" ®aior exporiadci de cafe do Espirito ^a, actuado de envolvimento na mor-

Antunes, socio majoritario da Viagao Sarney, sequestrado em Araruama (Re- Santo, como suspeito no caso", acres- fdTSSfifMaiia NUce Maga-
1001, para libertar seu filho,Otavio An- giao dos Lagos) por cmco homens que, rebatizado, entao, de Tres Poderes, em aevidamente rooomaao para Mes.
tunes, sequestrado em Piratininga (Nite- cercados pela policia, foram presos. O homenagem i inauguragao da nova capi- ,a •
roi, RJ). O menino Vitor Emanuel Tei- resgate peaido era de Cz$30 milhoes. tal do pais. —— —————J

Assaltada casa de Otto Lara 
SSo 

Reis ataca nOTamenJ£

Ari Gomes —• 3/6/81 Jj ^ ^ A¦77—77 "zrr, 1 iiii'"i'iiii'iiii''iiin'i'ii que ha poucos meses foi dar parte de J^ UGtCtlVG dgOFd
Mulher G fllha .^8 um assalto na 14a DP (Leblon) e contou CLC SCC^llCSllO 6X1 b& bilh.6t6
do Gscritor sob "Mj™ aos policiais que 0 homem que 0 rou- Em ato classificado inicialmente de I• j HHE88BSBKS^SKv>W 15s bou disse estar condenado a 30 anos de "neelicencia" mas que esta sendo apu- COHlid,
& mira de cirill&S prisao: "Al o delegado de plantao inter- rado em sindicancia sumaria, os car- Depois de provocar uma grande con-

An vUitar um cast! de amieos na Bi'V fF veio dizendo que tambem tinha sido cereiros Nilson de Sousa Maia e Valter fuSa0 politico-criminal que rendeu no- 9Hp ~W§M ¦Ao visitar um casal de amigos na \ J | assaltado por um condenado a 300 anos Machado Filho, de plan ao na Divisao ticias de primeira pagina - envolven- .J*T H]§ ¦noite desegunda-feira. o escntor Otto ' decadeia." de Roubos e Furtos no sabado passado, Kex^vemadorVeonel Brizola com TO jlH. M ¦Lara Resende, 67 anos, gabou-se de que Otto Lara lamentou a imounidade Penrntirara que Giuho Cesare Russo, um homSn identificado como o trafican- ¦
seu predio era o umco ainda nao assal- K :' • • , MM , U«o Lara lamentou a impumoaae preso sob a acusagao de participar no ,P Fureca na verdade o oresidente da t ^ vtv* H
tado na Rua Alexandre Ferreira, na ¦ / « - flj dps criminosos e a impotencia da poll- seqiiestro do medico Eduardo Balbino, Associa?5o de Moradores do Morro do -JkMM H
Lagoa. As 21h de terga, tres homens W 4 1. cia' sem eclulPament0S e Pessoal m?ls f?sse libertado por ter obtido absolvi- Tel6graf0 na Mangueira, Jose Roque ' ¦
armados invadiram o apartamento de » \ qualificado. 

"Eu me senti profunda- gao, na sexta-feira, em julgamento de Ferreira — o detetive-inspetor da Dele-
Otto, obrigaram sua fllha Heleninha,de \ Hgl mente lesado, porque o que eles leva- iagrante de vadiagem R^so teve pn- gacia de Entorpecentes, Horacio Nelson ¦
21 anos, e a mulher, Helena, de 57, | W ram foi conseguido com 50 anos de tubrSpelajuLMfrLcoSres da 3& Reis Barreto, voltou a atacar. X '^Tiittf' 

Ificarem sentadas no chao sob a mira de H trabalho duro. Tambem ameagaram le- Vara Criminal, por envolvimento no Ontem, em vez de um poster ele exi-
revolveres e roubaram joias, video-cas- _/ var minha filha com eles e ainda que- seqiiestro. biu entre papelotes de cocaina, revol-
sete, aparelho de som e outros objetos. - 0jP. riam que os levassem a outros aparta- Os dois carcereiros, sem consultar veres, munigao e balanga de precisao,
Fugiram no Gol de Heleninha, recupe- I mentos. Felizmente so conseguiram livro onde sao registradas as prisoes um bilhete anonimo encontarado nu- iK-j*
rado ontem de manha, totalmente dene- B assaltar outra familia, no quarto an- preventivas, informaram com um "na- ma casa no Morro da Ladeira dos Ta- '.,

nado no Estacio (Centra). . ;M dar" disse. Durante todo o tempo em d^^^ifeE!| SloPsSa?me"t Jjj''oRoque'naaSafc o hS IEles disseram que agiam em nome , que ficaram no apartamento de Otto, os Franco, ante a apresentagao do alvara quer trocar os dolar e o ouro 284-6398." < J-
do Cartel de Medellin e ameagaram As.; -'.y ladroes mostraram preocupagao em de soltura pelo advogado de Russo. o telefone e o da associagao de mora- 

* ' 
Hvoltar para matar todos se a policia deixar logo o predio, pois ele so tem preso foi, entao, libertado. Ao tomar dores do Morro do Telegrafo, Roque e o : H

fosse avisada. Dei sorte de chegar dois ^ uma saida e seria dificil escapar a um conhecimento, o delegado Maurilio Mo- presidente apontado anteriormente co- J|
minutos depois de terem ido embora. IhrA11 nill cerco policial. reira, diretor da DRF, instaurou imedia- mo traficante Eureca e Reco seria o Reis: bilhete depois do poster
Eu estava armado e iria reagir", afir- Lara Kesende: um ano duro tamente a sindicancia. traficante da Ladeira dos Tabajaras que 

'

mou o escritor, que mora na cobertura _Slfe 
' 

f 
- 

Ha informagao de que no alvara de os policiais procuravam mas nao acha- iher". O lider comunitario disse estar
do nLero 350 Ignorando a ameaga banco" contou O to Lara Resende. O tor, que no pnme.ro semestre a ropelou soltura apresentado pelo advogado ja ram" muito tranquilo com relagao 4 falsi ¦
d ltantes ele foi a 15" DP com o amigo Armando Nogueira lembrou um uma crianga na Avenida Brasil, depois

Armando ao e motrte'
de da TV 0 fo> Portar,a Perder °ut[os

que pelo me- Srande PreJulZ0 do roubados
as porque Flamengo.

tenho de que v'ole":
01 sequestrada com 0 fi'ho de 11
no seu c ficou horas circu-

levou outro assaltada a lando pela ameaga de dois
do lado do seu que se seguro

Houve e de ras- sente guerra no Tenho amigo
de e que o com os que secretario

an- de bem a cer- de dessas",

Gélson pagou NCz$ 1,2 milhão

xeira Mendes Abdala também foi vítima
de seqüestro. Durante 97 horas, ele ficou
em poder de três homens, sendo liberta-
do mediante o pagamento de NCzSlOO
mil.

Exemplo de seqüestro não comunica-
do à polícia foi o que envolveu o empre-
sário João Gomes de Araújo, 60 anos,
resolvido com o pagamento do resgate
de Cz$20 milhões, em 88. Outro caso
curioso, nesse ano, envolveu o mara-
nhense José Ribamar, xará do presidente
Sarney, seqüestrado em Araruama (Re-
gião dos Lagos) por cinco homens que,
cercados pela polícia, foram presos. O
resgate pedido era de Cz$30 milhões.

Ari Gomes — 3/6/81

Otto Lara Resende: um ano duro Reis: bilhete depois do pôster

Mulher e filha
do Gscrítor sob
a mira de armas

Ao visitar um casal de amigos na
noite de segunda-feira, o escritor Otto
Lara Resende, 67 anos, gabou-se de que
seu prédio era o único ainda não assai-
tado na Rua Alexandre Ferreira, na
Lagoa. Às 21h de terça, três homens
armados invadiram o apartamento de
Otto, obrigaram sua filha Heleninha, de
21 anos, e a mulher, Helena, de 57, a
ficarem sentadas no chão sob a mira de
revólveres e roubaram jóias, vídeo-cas-
sete, aparelho de som e outros objetos.
Fugiram no Gol de Heleninha, recupe-
rado ontem de manhã, totalmente depe-
nado, no Estácio (Centro)."Eles disseram que agiam em nome
do Cartel de Medellín e ameaçaram
voltar para matar todos se a polícia
fosse avisada. Dei sorte de chegar dois
minutos depois de terem ido embora.
Eu estava armado e iria reagir", afir-
mou o escritor, que mora na cobertura
do número 350. Ignorando a ameaça
dos assaltantes, ele foi à 15a DP com o
amigo e vizinho Armando Nogueira,
diretor de jornalismo da TV Globo, e
registrou queixa. "Espero que pelo me-
nos sirva para as estatísticas, porque
tenho certeza de que a polícia não vai
prendê-los", disse Otto Lara.

Ontem à tarde, a família do escritor
levou outro susto: foi assaltada a agên-
cia do Unibanco ao lado do seu prédio.
Houve tiroteio e saíram feridas, de ras-
pão, Regin.a Petrato, de 24 anos, e Cris-
tina Zarelíi Ateli, de 20. "Minutos an-
tes, minha mulher tinha saído do

banco", contou Otto Lara Resende. O
amigo Armando Nogueira lembrou um
recente assalto no seu prédio, ao lado,
durante o qual foi rendido na portaria
mas não teve grande prejuízo porque
disse aos ladrões que estava procurando
seu dentista e acabou liberado."Duas horas depois que deixaram a
casa do Otto, mais ou menos à lh,
quase assaltaram novamente meu pré-
dio", disse Armando Nogueira, que se
sente "indefeso nesse clima de guerra
civil que o Rio está vivendo, com os
cidadãos de bem obrigados a viver cer-
cados de grades". O jornalista recordou

^T

Guerra vai 
para 

Vitória

Justiça liberta

sob fiança mais

quatro indiciados

Delegado detido
com Guimarães
teme ser morto

©delegado 
Cláudio Antônio

Guerra — acusado pela Polícia
Federal de comandar o crime organi-
zado no Espírito Santo — vai para
uma prisão de Vitória na próxima se-
mana. A transferência do policial, pre-
so na Delegacia de Vigilância e Captu-
ras-Polinter, no Rio, há 21 dias, foi
pedida pdo advogado Ivan Senra Pes-
sanha e autorizada pelo juiz Sérgio
Schwaitzer, da 2* Vara Federal de Ni-
íerói (Grande Rio). Motivo: Guerra
alega correr risco de vida no xadrez e
diz que já foi avisado de que é bola da
vez, ou seja, está marcado para mor-
rer. Guerra foi preso junto com o
banqueiro do bicho Ailton Guimarães
Jorge, o Capitão Guimarães.

O advogado pediu ao juiz "caute-
Ias especiais" para a viagem, "evitan-
do-se que o transporte do preso seja
efetuado pela Polícia Federal". Ivan
Pessanha aiz que, no xadrez da Polin-
ter, Cláudio Guerra "tem seus dias
contados, com morte já programada".-
Segundo ele, Guerra teme que ocorra
uma invasão da delegacia para liqui-
dá-lo ou um ataque de outro preso,"devidamente robotizado para a tare-
fa".

Além disso, Pessanha alega que o
xadrez da Polinter é vulnerável e "era
notória a fragilidade da guarda" no
fim de semana passado quando, con-
forme constatou, haviam "poucos po-
lidais mantendo a segurança da pri-
são, com mais de 100 presos". O
advogado lembra ainda que dali já fo-
ram resgatados "famosos traficantes",
como Paulinho da Matriz.

Ao permitir a transferência, o juiz
acompanhou parecer do procurador
da República Ricardo Portugal, que,
segundo o advogado, opinou pela re-
moção. "Em Vitória, provavelmente
Cláudio Guerra terá maior garantia,
porque lá ele conhece todo mundo e
no Rio não sabe quem é amigo e quem
é inimigo", afirmou Ivan Pessanha. O
advogado diz que Guerra tem medo
de morrer por ter envolvido muita
gente no seu relatório sobre a morte
da jornalista Maria Nilce Magalhães,
em Vitória.

"Ele tem consciência de que todos
esses fatos em torno de sua pessoa
decorrem da investigação que fez so-
bre o crime. Tudo isso começou a par-
tir do momento em que Guerra rela-
cionou o nome de Gilbertdr Michelini,
maior exportador de café do Espirito
Santo, como suspeito no caso", acres-
centou Ivan Pessanha.

s quatro presos indiciados no
inquérito que apura as ativida-

des ilícitas do Capitão Guimarães, en-
tre eles seu sobrinho Amilcar Guima-
rães Jorge Júnior, serão libertados
amanhã, após assinar termo de fiança
na 2* Vara Federal de Niterói. Os
alvarás de soltura já foram expedidos
pelo juiz Sérgio Schwaitzer, que esten-
deu aos demais acusados — exceto o
delegado Cláudio Guerra — o benefí-
cio concedido ao banqueiro do bicho.

Além de Amilcar, foram beneficia-
dos Sebastião Isaías Pinheiro, empre-
gado do banqueiro, o fotógrafo Her-
mes Ferreira da Silva, da Secretaria de
Segurança do Espírito Santo, e o ca-
seiro de Guerra, José Arnaldo Mene-
zes. A fiança de cada é de NCzS
1.465,80. Eles são acusados pela Poli-
cia Federal de formação de quadrilha,
contravenção, crimes de extorsão e li-
gações com o crime organizado no
Espirito Santo.

Apenas o delegado Cláudio Guer-
ra teve o pedido fiança negado, por ter
prisão preventiva decretada em Vitó*
ria, acusado de envolvimento na mor-
te da jornalista Maria Nilce Maga-
Mes.

Promotora — O afastamento da
promotora Nelma Glória Trindade de
Lima das investigações sobre o envolvi-
mento do tenente-coronel Airton Evio de
Souza — do 14° BPM — com os trafi-
cantes Celsinho e Pitoco, e o pedido de
demissão do promotor Afrânio da Silva
Jardim, da assesoria criminal, por dis-
cordar do ato do procurador de Justiça,
Carlos Antonio Navega, que a afastou,
está gerando uma crise na Procuradoria
Geral de Justiça. Ontem, quase todos os
procuradores e promotores hipotecaram
solidariedade a Nelma Trindade. Des-
gastada com os acontecimentos e sentin-
do-se desprestigiada pelo chefe da pro-
curadoria de Justiça, a promotora entrou
ontem com pedido de licença médica.
Juíza — A interceptação do bilhete

de um preso determinando a comparsas
que "cuidassem da sua libertação quan-
do fosse ao Fórum" levou a juíza Maria
Colares, da 30a Vara Criminal, a um
comportamento, a que se saiba, inédito:
realizar a audiência de interrogatório no
gabinete do diretor da Divisão de Rou-
bos e Furtos, na Praça Mauá, onde esta-
vam recolhidos os acusados, e para onde
ela se deslocou em companhia de uma
escrivã ontem à tarde. O preso autor do
bilhete é José Nilton Pinheiro, 28 anos,
que lidera um grupo especializado em
seqüestras, preso em flagrante no dia 3
de outubro quando se preparava para
receber o valor exigido para libertar o
espanhol Henrique Bagio Sanchez.
'Bateau' — O promotor Evandro
Steele, da 22a Vara Criminal, pediu a

condenação do empresário Carlos Ma-
thias, dono do iate Tats Flower, acusado
de não socorrer os náufragos do Bateau
Mouehe IV. No entanto, Evandro Steele
considera a pena que vier a ser imputada
ao réu "inócua", principalmente pelo di-
reito a sursis, e quer a conversão da
punição em prestação de serviços à co-
munidade. A sugestão do promotor é
que Carlos Mathias, caso seja condenado
a pena inferior a um ano, "empreste seus
recursos e conhecimentos de náutica ao
serviço público específico de prevenção e
de salvamento no mar, a ser indicado
pela Defesa Civil", por um ano, pelo
menos uma vez uma semana.
Tiro — O vigilante Carlos Alberto da
Silva, 23 anos. foi preso na Rua Arquias

Cordeiro, Méier (Zona Norte), por um
soldado do 3o BPM, após balear no peito
a demonstradora de produtos cosméticos
Solanas Silva Torres, 24 anos. Ela foi
abordada no ponto do ônibus por Carlos
Alberto, que diz ter sido seu namorado, e
começaram a discutir. De repente, o vigi-
lante sacou da cintura um revólver cali-
bre 32 e disparou contra Solana. Na
delegacia, os policiais encontraram em
poder de Carlos Alberto um outro revól-
ver de calibre 32 e uma sacola com uma
bomba de fabricação caseira. Carlos Al-
berto disse ao delegado que tentava uma
reconciliação com Solana. A policiaacredita que ele tentava um assalto.
Chacina — Moradores da Rua Im-
peratriz, em Realengo (Zona Oeste do

Rio), não deram informações à policia
sobre a chacina da casa 69, onde foram
mortos com tiros na cabeça o estudante
Márcio Tavares da Costa, de 19 anos, o
corretor de imóveis Diélson Matias Ma-
ciei, de 19, o comerciário Mário Alves
dos Santos, de 22, o cobrador de ônibus
Luís Carlos Amorim Silvério, de 26, e
Fernando Jorge Nacul Meneses, de 25.
Eles foram amordaçados com tiras de
pano e amarrados com as mãos para
trás. A casa é de Fernando Jorge Nacul
Meneses, que morava sozinho e não tra-
balhava. Todos os móveis foram revista-
dos e os assassinos roubaram um apare-
lho de som, um videocassete e uma
televisão a cores.
Assassinato — Ronaldo Barce-

los da Silva, de 26 anos, foi assassinado
nos fundos do Colégio de Aplicação da
UERJ, na Rua Barão de Itapagipe, 133,
Tijuca (Zona Norte). Ele era filho do
zelador, Sebastião Antônio da Silva. O
crime foi presenciado por um porteiro
que, pouco antes, acompanhara Ronaldo
e o assassino por um corredor onde fo-
ram dados os tiros. Policiais da 18* DP
apuraram que o criminoso esteve no dia
anterior com a vítima, no Colégio de
Aplicação. O local do assassinato foi
isolado para evitar a aproximação dos
alunos. O colégio fica próximo do Morro
do Turano, onde existem vários pontos
de vendas de drogas. A policia está invés-
tigando se Ronaldo estava envolvido
com traficantes.

Polícia libera Reis ataca novamente
Reprodução

Em ato classificado inicialmente de"neglicência" mas que está sendo apu-
rado em sindicância sumária, os car-
cereiros Nilson de Sousa Maia e Válter
Machado Filho, de plantão na Divisão
de Roubos e Furtos no sábado passado,
permitiram que Giulio Cesare Russo,
preso sob a acusação de participar no
seqüestro do médico Eduardo Balbino,
fosse libertado por ter obtido absolvi-
ção, na sexta-feira, em julgamento de
flagrante de vadiagem. Russo teve pri-
são preventiva decretada em 18 de ou-
tubro pela juíza Maria Colares, da 30a
Vara Criminal, por envolvimento no
seqüestro.

Os dois carcereiros, sem consultar o
livro onde são registradas as prisões
preventivas, informaram com um "na-
da consta" a consulta feita pelo dele-
gado de plantão, Luís Carlos Sarmet
Franco, ante a apresentação do alvará
de soltura pelo advogado de Russo. O
preso foi, então, libertado. Ao tomar
conhecimento, o delegado Maurilio Mo-
reira, diretor da DRF, instaurou imedia-
tamente a sindicância.

Há informação de que no alvará de
soltura apresentado pelo advogado já
havia um carimbo de "nada consta" do
Sarq (Serviço de Arquivo) da Divisão
de Vigilância e Capturas-Polinter. No
Sarq, ontem, disseram que o mandado
de prisão preventiva de Russo, expedi-
do pela 30a Vara, só chegou ali na sex-
ta-feira e que no mesmo dia a DRF foi
informada. Segundo o delegado Maurí-
lio Moreira, se o alvará de soltura ti-
vesse chegado num dia útil, caberia à
DRF apurar se havia impedimento pa-
ra a libertação do preso. Nos plantões
de fim de semana, o livro para cônsul-
tas fica sob responsabilidade dos car-
cereiros.

Detetive agora
exibe bilhete
contra Roque

Depois de provocar uma grande con-
fusão político-criminal que rendeu no-
tícias de primeira página — envolven-
do o ex-governador Leonel Brizola com
um homem identificado como o trafican-
te Eureca, na verdade o presidente da
Associação de Moradores do Morro do
Telégrafo, na Mangueira, José Roque
Ferreira — o detetive-inspetor da Dele-
gacia de Entorpecentes, Horácio Nélson
Reis Barreto, voltou a atacar.

Ontem, em vez de um pôster ele exi-
biu entre papelotes de cocaína, revól-
veres, munição e balança de precisão,
um bilhete anônimo encontarado nu-
ma casa no Morro da Ladeira dos Ta-
bajaras com o seguinte texto: "Ligar
para o Roque na associação que o Reco
quer trocar os dólar e o ouro. 284-6398."
O telefone é o da associação de mora-
dores do Morro do Telégrafo, Roque é o
presidente apontado anteriormente co-
mo traficante Eureca e Reco seria o
traficante da Ladeira dos Tabajaras que
os policiais procuravam mas não acha-
ram.

Irônico, o inspetor Reis disse ao des-
cer o morro: "Estouramos um paiol
muito interessante. Mas desta vez não
tem pôster..." numa referência à in-
cursão anterior de sua equipe no mes-
mo morro da Ladeira dos Tabajaras.

A reação do presidente da Associa-
ção de Moradores do Morro do Telé-
grafo, José Roque Ferreira, ao bilhete
encontrado pelos policiais foi direta: "É
armação. O único ouro que peguei na
vida foi o daminha aliança de casa-
mento, há 25 anos atrás. Mesmo esse
eu perdi. Só sobrou o da minha mu-

lher". O líder comunitário disse estar
muito tranqüilo com relação à falsâ
identificação: "Quem não deve não tre-
me" — disse. Lamentou o aborreci-
mento que lhe causou a confusão. "E a
tentativa do policial, que só pode estar
esclerosado, em teimar em me envol-
ver em assuntos que desconheço".

No final do expediente do Foro, on-
tem, José Roque entrou com pedido de
direito de resposta contra o jornal O
Globo: "Pretendo exigir tudo o que tenho
direito por lei", afirmou. Para isso, o
líder comunitário constituiu advogados
— Paulo César da Fonseca e Roberto
Osmar Aguiar — indicados pelo PDT.
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1Empresário seqüestrado é solto

Seqüestrado às 17h30 de segunda-fei-
ra, na Cidade de Deus (Jacarepaguá), o
empresário Artur Sales, 38 anos, dire-
tor de compras da cadeia de supermer-
cados Três Poderes, foi libertado à lh30
da manhã de ontem, no subúrbio de
Sulacap, após o pagamento de NCzS
1 milhão. Os contatos com os seqües-
tradores foram mantidos pelo advoga-
do José Oswaldo Corrêa, que atendeu
os telefonemas e negociou o valor do
resgate. Inicialmente, os criminosos que-
riam mais USS 800 mil (cerca de NCzS
9,5 milhões, ao câmbio paralelo).

Ao todo, foram dados cinco telefone-
mas. No primeiro deles, logo depois do
seqüestro, atendido por um irmão de
Artur, Francisco Alcides, a conversa
durou menos de um minuto. Uma pes-
soa, com voz de mulher, não falou em
dinheiro, limitando-se a ameaçar o em-
presário de morte, caso a polícia fosse
avisada. Só no último contato, ás 14h de
terça-feira, a negociação foi fechada. Os
seqüestradores abriram mão dos dólares
e concordaram em receber NCzS 1 mi-
lhão, que teriam de ser deixados às 23h
embaixo de uma passarela, na Avenida
Brasil, nas imediações do Motel Fina
Flor, em Magalhães Bastos (subúrbio da
Central).

Na Delegacia de Roubos e Furtos
(DRF), designada pelo secretário Hélio
Saboya para acompanhar o caso, ins-

petores contaram que a polícia chegou
a sugerir a gravação das imagens da
entrega do dinheiro em vídeo-teipe. Uma
equipe gravaria tudo a distância, mas a
família de Artur Sales, assustada, afas-
tou a hipótese. O acordo, então, foi cum-
prido à risca. Às 23h em ponto, uma
maleta com o dinheiro foi deixada no
local combinado por um empregado de
confiança do grupo Três Poderes. Segun-
do policiais da DRF, os seqüestradores
não especificaram o valor das notas.

Pago o resgate, o advogado José Os-
waldo Corrêa esperou uma hora e foi
sozinho ao encontro de Artur, deixado
numa rua de Sulacap, exatamente co-
mo fora acertado. "Se tudo saísse bem",
prometeu um dos criminosos, o carrft
que o diretor do Três Poderes dirigia ao
ser seqüestrado — o Monza branco UI
4643 — também seria devolvido, mas em
Bonsucesso (subúrbio da Leopoldina),
na Avenida Brasil, peto de uma lancho-
nete Bob's. E foi o que aconteceu. Cor-
rêa encontrou Artur à lh30 e, pouco
depois, achou o automóvel intacto, em
fente ao Bob's, com a chave na ignição.
Depois de comemorar a liberdade do
empresário, seus parentes o levaram para
uma clínica na Zona Sul do Rio, onde
ficou, tratado com sedativos. A família
evitou jornalistas e não quis revelar o
nome da clínica.

Conselho — Durante as negocia-

ções, o publicitário Fernando Couto, re_s-
ponsável pelo marketing do grupo Três
Poderes, foi incumbido de falar com jor-
nalistas que eventualmente viessem a sa-
ber do caso. Na terça-feira, sem saber o
que fazer, Couto chegou a ligar para o
também publicitário Mauro Salles, em
São Paulo. Do irmão de Luís Salles —
vítima de recente seqüestro que durou
dois meses —, queria conselhos sobre o
modo de agir. "Mauro nos deu muita
força e ofereceu ajuda", disse ele.

Fernando Couto contou que Artur
Sales foi seqüestrado quando ia da se-
de do Três Poderes, em Jacarepaguá,
para uma filial da Cidade de Deus,
para vistoriar a loja. Quando passava
pela Avenida Miguel Salazar Mendes
de Moraes, seu carro foi interceptado' 
pelo Monza azul IZ 4076, placa de Re-
sende (Médio Vale do Paraíba). Agar-
rado por quatro homens, foi encapuza-
do e conduzido, em seu próprio
automóvel, para local desconhecido —
a polícia acredita que seja a Barra da
Tijuca; Um dos homens seguiu no Mon-
za azul, roubado recentemente.

Policiais da DRF admitem a possibi-
lidade de os seqüestradores de Artur
Sales serem os mesmos que, no dia 5 de
julho, capturaram o empresário Belmiro
Bragança de Andrade, em Quintino (su-
búrbio da Central), exigindo resgate de
NCzS 1,2 milhão.

Número de casos cresceu em 89

Os seqüestradores deram mais traba-
lho à polícia, em dez meses de 89, do que
nos dois anos anteriores: o número de
casos registrados no Rio ultrapassa os J0
ocorridos em 87 e 88. E não estão
computados pela Delegacia de Roubos e
Furtos os seqüestras em que a vitima é
libertada em pouco tempo, nem os não
comunicados antes da libertação da víti-
ma.

No caso do industrial Armando Al-
vares Gonçalves, em julho, o seqüestra-
dor acompanhou a vitima até o banco,
onde assistiu ao recebimento dos
NCz$16.500 pagos como resgate. No
mesmo mês, os menores Roberto Gusta-
vo de Moura Pereira, 7 anos, e Renato
Raoni Werneck Afonso, 8 anos, foram
seqüestrados por um mendigo, que os
manteve presos sob um viaduto. O resga-
te pago pela liberdade dos meninos: um
radinho de pilha.

Em outubro, a policia prendeu um
dos seqüestradores do comerciante espa-
nhol Enrico Babio Sanches, 62 anos,
quando ele ia receber o resgate de
NCz$250 mil. Os outros envolvidos aca-
baram presos, mas o dinheiro nunca foi
recuperado. Em maio, após o pagamento
de NCzS 125 mil, o médico Ari Ferreira
de Castro, 59 anos, foi solto pelos seis
homens que o seqüestraram, após assalto
a sua clinica, em Padre Miguel (Zona
Oeste).

Em junho, chegou a NCz$l,2 milhão
o resgate pago pelo empresário Gélson
Antunes, sócio majoritário da Viação
1001, para libertar seu filho, Otávio An-
tunes, seqüestrado em Piratininga (Nite-
rói, RJ). O menino Vítor Emanuel Tei-

Supermercado è o
48565 20° no Sudeste

Vigésimo colocado no ranking dos
supermercados da Região Sudeste —
onde os competidores são tão podero-
sos quanto o Pão de Açúcar, maior
grupo privado do ramo no país —, o
Três Poderes S.A., ao pagar NCzS 1
milhão pelo resgate de Artur Sales, de-
sembolsou quase o equivalente a um
mês de seu faturamento bruto em 88.
No ano passado, as 149 caixas registra-
doras de suas 11 lojas computaram a
entrada de NCzS 13.186,742 em vendas,
em valores atualizados, segundo uma
publicação da Associação Brasileira de
Supermercados (Abras).

No ranking carioca, a empresa ocu-
pa 9o lugar, colocação nada modesta,
diante da força da concorrência — o v
grupo Sendas, por exemplo, é primeiro
do Rio e o terceiro do pais. Na disputa
nadonal, o Três Poderes — 1.557 fun-
donários, 10.055 metros quadrados de
área de venda — é o 35° maior. Em 88,
cada caixa registradora da rede fatu-
rou, em média, NCzS 88.501 e cada me-
tro quadrado de prateleiras rendeu NCzS
1.311.

Fundado pelo empresário Manoel
Fontes, avô de Artur Sales, o Três Pode-
res nasceu em 1960 como Supermercados
Brasília. Logo depois, foi obrigado a tro-
car de nome, pois já e?dstia uma cadeia
de lojas com o mesma denominação. Foi
rebatizado, então, de Três Poderes, em
homenagem à inauguração da nova capi-
tal do pais.

milhão
por 

NCz$

Assaltada casa de Otto Lara

que há poucos meses foi dar parte de
um assalto na 14a DP (Leblon) e contou
aos policiais que o homem que o rou-
bou disse estar condenado a 30 anos de
prisão: "Aí o delegado de plantão inter-
veio dizendo que também tinha sido
assaltado por um condenado a 300 anos
de cadeia."

Otto Lara lamentou a impunidade
dos criminosos e a impotência da poli-
cia, sem equipamentos e pessoal mais
qualificado. 

"Eu me senti profunda-
mente lesado, porque o que eles leva-
ram foi conseguido com 50 anos de
trabalho duro. Também ameaçaram le-
var minha filha com eles e ainda que-
riam que os levassem a outros aparta-
mentos. Felizmente só conseguiram
assaltar outra família, no quarto an-
dar", disse. Durante todo o tempo em
que ficaram no apartamento de Otto, os
ladrões mostraram preocupação em
deixar logo o prédio, pois ele só tem
uma saída e seria difícil escapar a um
cerco policial.

Este ano tem sido duro para o escri-
tor, que no primeiro semestre atropelou
uma criança na Avenida Brasil, depois
foi assaltado e ameaçado de morte,
além de perder o toca-fitas e outros
equipamentos do carro, roubados
quando visitava amigos no Flamengo.
A cunhada também enfrentou violên-
cia: foi seqüestrada com o filho de 11
anos, no seu carro, e ficou horas circu-
lando pela cidade sob ameaça de dois
criminosos. "Ninguém se sente seguro
no Rio. Tenho pena de meu amigo
Hélio Saboya, que aceitou ser secretário
de Polícia Civil numa situação dessas",
disse Otto Lara.
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\ , | A do primeiro processo eleitoral que se realiza navogdaos, pois co i ^ 
jmK/mf +'. eleitoraldemoroua-esquentar,masissoenatu-

;'/ j:-. jH apos tantos anos deditadura, sem elei?oes pre- buir para o aperfeiQoa- * ral: a pratica politica em nosso. povo foi
sidenciais." mento das institui^oes ju- V 

* mu't0 sufocada e ficou ate mal-vista. No en-

ridicas" significa ¦ 
|ggH Jjg; povo 

'de 
superar os cliches dos oportuni Ae;

contnbuir para o aperfei- wBBfflm'i vai colherosfrutos disso. Ele ealgo novo e,ao
^oamento da propria de- mesmo tempo' n3°6 surPresa-"

Eduardo Seabra Fagundes "Considero esta Paulo Penalva Santos I'
"Embora existam outros candidatos que pode- CCIQ&O "Meu voto e para Mario Covas, o can- ||
riam merecer o meu voto, optei por Leonel aV' /J Hnport8mlSSlffl2 didato com maior preparo, experiencia admi- |f
Brizola, porque acompanhei de perto o gover- ?, BChO QUC el& pode nistrativa, coerencia e condi?oes de formar .• 1
no dele no Rio e vi sua preocupagao com os '• y, uma equipe competente. Sua reputapao e ina- 1
problemas do povo brasileiro. A campanha fllUuSr 0 (JUBuW tacavel. Em todos os debates realizados, ele foi I
para a presidencia esta muito confusa. A le- brBSlleiw. Pelo dos poucos que nao sofreram acusa?oes em I
gisla^ao eleitoral nao foi elaborada com o \ wmmmI )vrandp niimprn rip deeorrencia de seu passado politico ou de sua ^
devido cuidado e, assim, ficamos sujeitos a f . administra?ao a frente da Prefeitura de Sao \uma serie da absurdos, como a grande quanti- , •( eiCltOrCS G B VOlltBdG Paulo. Seu programa de governo me agrada. Jr V 1
dade de candidatos de pequenos partidos. Ou- Ik .%! latCTltG dd WlldBllCBS Sabemos que as coisas nao vao mudar da noite *' 

% x •»
tro espetaculo deprimente e o leilao de siglas jSgfopcj^ .JaHHR acredito aue O 

Para 0 d'a>mas Covas demonstra ter indepen-

^ra 
i^ossibilitar a candidatura Silvio Santos. ( 

] l 

dencia 

e coragem para enfrentar grupos e pres-

Candida de Oliveira Bisneto "4 ^e8^ap° 
Paulo Eduardo Saboya

Wj/M/m'- 
' 

^ ' "Tenho candidato escolhido, mas nao revelo eldtOFBl MO foi . "Voto em Roberto Freire porque ele apre-
porque sou presidente de uma entidade aparti- elsborBda COH1 senta mais claramente uma proposta democra-

Wir !' ' ' I daria — a Ordem dos Advogados do Brasil, Hpvirln rniHarln ' tica com fundamentos socialistas. Freire repre-
' ^IH^I Se?ao Rio de Janeiro — e minha posifjao pode- ucviuu 

Luiuduu c, jKHggif ' 
senta o que ha de moderno no pensamento

.mm* ;; ria ser confundida com a da entidade. Consi- BSSim, flCBmOS pK. marxista. Essa ruptura com o passado stalinis-
Wmmm dero esta eleigao importantissima e acho que wiieitn*: a lima serie ta procura redimir os erros politicos dos comu-

ela pode mudar o quadro brasileiro. Pelo gran- aujcuua 
a uuia aciit HgHpft nistas> inclusive abandonando de uma vez por

Sr TT?| ;-V: de numero de eleitores e a vontade latente de de BDSlirdOS, COWO fjt todas a heresia do partido unico. Quanto a
mudancas. acredito que o presidente eleito sera STBttdc QUBntidsde campanha eleitoral, esta se desenvolvendo no
realmente representative. Sinto na populapao nivel do possivel. Depois de tantos anos de

¦ 1* 1 || fi| um forte desejo de participar, mas ao mesmo ue CBnaiCBtOS Qe . lj|^Jlw|b( Jk$ congelamento politico, seria ilusao esperar

11! Ik temP° existe uma grande descrenga em tudo. DeOUeilOS DBttidoS 
'' a'go diferente. Lamento a tentativa de criar

IBI \ 
^ P°^ 'SS0 aCh° qUe 3 Campanha eleit0ral n5° "S ^n^o com a candidatura^ Silvio^ Santos.^0

Ricardo Lira 
: 

I "A 
campanha Qtto Eduardo Vizeu Gil 

|W „>>* ."Meu voto vai para Ulysses Guimaraes, - CWltOrBl eSlB "Pretendo sufragar Fernando Collor de Mello, KjHT ^ ^
ainda em memoria do velho MDB, quando sua depiOFB VCl por ser ele o candidato que melhor transmite a BHr
atua?ao foi decisiva em defesa da liberdade de melancolica Ot' imagem de um presidente com vontade politica "" 4expressao e da resistencia a tentativa de opres- '':-ap|wSr A'A 

bem definida. Este e um predicado que fal- "Hp
sao das liberdades publicas. Mais recente- : CBHuluBtOS 11BO ta ao governo que se despede, como falta yy£j3tt£' jfl
mente, ele tambem se destacou como o grande -¦gBpi ' ' 

| BpreSCIltBm ideiclS tambem a alguns outros candidatos'que ocu- *
responsavel historico pela possibilidade de ter- .£|HBpnem DTOSFBttlBS param cargos publicos neste pais. 0 discurso irji
mos uma Constituigao que, embora com mar- r e , da esquerda, ressalvadas as posturas de Rober- . |b? f
chas e contramarchas, representa um estatu- J I1CBJ11 JBZeUdO to Freire e Mario Covas, me parece extrema- Jit ."**
to de poder livre e democraticamente votado 

* 
?.#> BCUSBQOeS UlUtUBS, mente demagogico e antiquado. Irrealizavel, a i' /

pelo povo. Apesar de toda a minha apreensao mlncandf) bem dizer. Quanto as ridicularias do processo 
"f 

/•
quanto a falta de partidos bem definidos, vejo LVlULdUUU eleitoral, devem ser entendidas como travessu- . ;
o atual processo politico com otimismo, pois CBlJipBDhB eill ras de quem se inicia na pratica democratica."
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Evandro Lins e Silva
"Sou um dos fundadores do Partido Socialista
Brasileiro, contribui para sua reorganização
após a queda do regime militar e continuo
fazendo parte de seu diretório nacional. Esta-
mos em aliança com o PT e é nosso o candida-
to a vice-presidente na chapa de Luis Inácio
Lula da Silva. Voto em Lula não apenas por
fidelidade partidária, mas também porque
creio que ele é o candidato mais indicado para
realizar as reformas sociais adotadas na nova
Constituição. O PSB vai ajudá-lo nessas refor-
mas, para transformação do cruel modelo eco-
nômico que está levando o pais â bancarrota e
aumentando ainda mais a miséria do povo,
com brutal desnivel na distribuição da ren-
da nacional."

Sérgio Bermudes
"Creio 

que, entre todos os candidatos, o eleitor
deve fazer sua opção pelo mais habilitado.
Mário Covas, pela serenidade, pela sobriedade,
pelo conhecimento dos problemas do país, pe-
los ideais, pelo programa de governo e pe-
la experiência de administrador, reúne as me-
lhores qualidades para o cargo. A campanha
eleitoral está deplorável e melancólica. Os can-
didatos não apresentam idéias nem programas,
ficam fazendo acusações mútuas, colocando
a campanha em termos muitos rasteiros, com
exceção de Covas e Ulysses Guimarães. Meu
coração me mandaria votar em Ulysses, por
uma questão de gratidão, em função de tudo
que ele fez pelo pais, porém seu programa não
empolga." ,

Fernanda Pedrosa

m o longo da histó-

JjL ria do Brasil, os
A Ai advogados têm

estado presentes
em vários acontecimentos
importantes da vida poli-
tica. A formação jurídica
credenciou esses profissio-
nais a ocuparem cargos
no Poder Legislativo e no
primeiro escalão do Exe-
cutivo. Alguns chegaram
mesmo a preencher espa-
ços destinados prioritaria-
mente a outras profissões,
como Rui Barbosa no Mi-
nistério da Fazenda e San
Tiago Dantas no Ministé-
rio das Relações Exterio-
res.

No poder ou não, os
juristas têm gosto pela
participação. Assim foi
durante o período da di-
tadura militar, quando a
Ordem dos Advogados do
Brasil, sediada no Rio de
Jáneiro, saiu à frente, em
defesa dos direitos civis e
deu os primeiros passos
na cobrança da abertura
democrática. Não seria
agora, véspera da primei-
ra eleição presidencial em
29 anos, que eles fica-
riam de fora do debate.
Alguns lembram que a
participação política está
prevista no Estatuto dos
Advogados, pois 

"contri-

buir para o aperfeiçoa-
mento das instituições ju-
rídicas" significa
contribuir para o aperfei-
çoamento da própria de-
mocracia.

Evaristo de Moraes Filho
"Os 

países europeus aos quais devemos boa
parte de nossa formação étnica e cultural —
Portugal, Espanha, Itália e França — têm
governos socialistas e desfrutam de democracia
estável. A humanidade caminha para o sócia-
lismo democrático, assim, voto em Lula, candi-
dato do PSB, de cujo diretório nacional sou
membro. Também poderia votar em Ulysses,
Covas, Freire à la húngara e até em Brizola, se
este abjurasse o caudilhismo. Espero que Lula
forme uma equipe realista e equilibrada, com
quadros dos partidos da Frente Brasil Popular
e de outros progressistas que reconheçam a
prevalência do trabalho, tanto do eirtpresá-
rio quanto do assalariado, sobre o capital me-
ramente especulativo."

Antônio Carlos Barandier
"Depois de tantos anos sem poder votar para
presidente, o povo volta a exercer o mais rele-
vante de seus direitos, o que é bastante para se
ter uma idéia da importância deste momento.
O candidato mais credenciado para trazer o
Brasil a novos tempos é Leonel Brizola. Ele
tem profundo conhecimento da realidade bra-
sileira..Exatamente pela coerência que marca
sua vida politica, Brizola é sempre visto como
ameaça pelas elites carcomidas, preocupadas
com seus interesses mesquinhos e imediatos.
Além disso, o Rio de Janeiro consagrou o
governo Brizola que, sem grandes obras de
fachada, foi um dos melhores das últimas déca-
das."

Sobral Pinto
"Meu voto vai para Guilherme Afif Domin-
gos, não somente porque apóio o Partido Libe-
ral, mas também porque ele é o melhor candi-
dato. A campanha eleitoral para a Presidência
da República está muito ruim. Na verdade,
isto não é nem campanha eleitoral, é uma
grande molecagem. Os candidatos não têm
compostura e não estão à altura de participar
do primeiro processo eleitoral que se realiza
após tantos anos de ditadura, sem eleições pre-
sidenciais."

Nilo Batista
"Voto em Leonel Brizola porque ele tem um
projeto concreto para superação das crises que
o país atravessa. Ele representa o ponto de
equilíbrio para o salto, para a transição que
tem de ser feita. Brizola tem experiência políti-
ca, vivência e coragem para promover as trans-
formações necessárias. O ponto mais marcante
de sua carreira é a coerência. A campanha
eleitoral demorou a esquentar, mas isso é natu-
ral: a prática política em nosso povo foi
muito sufocada e ficou até mal-vista. No en-
tanto, Brizola tem apostado na capacidade do
povo de superar os clichês dos oportunistas e
vai colher, os frutos disso. Ele é algo novo e, ao
mesmo tempó, não é surpresa."

"Considero esta.
eleição

importantíssima e
acho que ela pode
mudar o quadro
brasileiro. Pelo

grande número de
eleitores e a vontade
latente de mudançasJ

acredito que o

presidente eleito será
realmente

representativo."
Cândido de Oliveira Bisneto

Eduardo Seabra Fagundes
"Embora existam outros candidatos que pode-
riam merecer o meu voto, optei por Leonel
Brizola, porque acompanhei de perto o gover-
no dele no Rio e vi sua preocupação com os
problemas do povo brasileiro. A campanha
para a presidência está muito confusa. A le-
gislação eleitoral não foi elaborada com o
devido cuidado e, assim, ficamos sujeitos a
uma série da absurdos, como a grande quanti-
dade de candidatos de pequenos partidos. Ou-
tro espetáculo deprimente é o leilão de siglas
para possibilitar a candidatura Sílvio Santos.
Tudo isso tira um pouco a seriedade do proces-
so eleitoral."

Paulo Penalva Santos
"Meu voto é para Mário Covas, o can-

didato com maior preparo, experiência admi-
nistrativa, coerência e condições de formar
uma equipe competente. Sua reputação é ina-
tacável. Em todos os debates realizados, ele foi
dos poucos que não sofreram acusações em
decorrência de seu passado político ou de sua
administração à frente da Prefeitura de São
Paulo. Seu programa de governo me agrada.
Sabemos que as coisas não vão mudar da noite
para o dia, mas Covas demonstra ter indepen-
dência e coragem para enfrentar grupos e pres-
sões."

"A 
legislação

eleitoral não foi
elaborada com o
devido cuidado e,

assim, ficamos
sujeitos a uma série

de absurdos, como a

grande quantidade
de candidatos de

pequenos partidos."
Eduardo Seabra Fagundes

Paulo Eduardo Saboya
"Voto em Roberto Freire porque ele apre-

senta mais claramente uma proposta democrá-
tica com fundamentos socialistas. Freire repre-
senta o que há de moderno no pensamento
marxista. Essa ruptura com o passado stalinis-
ta procura redimir os erros políticos dos comu-
nistas, inclusive abandonando de uma vez por
todas a heresia do partido único. Quanto à
campanha eleitoral, está se desenvolvendo no
nível do possível. Depois de tantos anos de
congelamento político, seria ilusão esperar
algo diferente. Lamento a tentativa de criar
confusão com a candidatura Sílvio Santos. O
liberalismo aduidüu im 1^.': ;* í .i-leitèrr.1. !?;¦
servido sobretudo para viabilizar as legendas
de aluguel."

Cândido de Oliveira Bisneto
"Tenho candidato escolhido, mas não revelo
porque sou presidente de uma entidade aparti-
dária — a Ordem dos Advogados do Brasil,
Seção Rio de Janeiro — e minha posição pode-
ria ser confundida com a da entidade. Consi-
dero esta eleição importantíssima e acho que
ela pode mudar o quadro brasileiro. Pelo gran-
de número de eleitores e a vontade latente de
mudanças, acredito que o presidente eleito será
realmente representativo. Sinto na população
um forte desejo de participar, mas ao mesmo
tempo existe uma grande descrença em tudo.
Por isso acho que a campanha eleitoral não
está entusiasmando muito.

"A 
campanha

eleitoral está
deplorável e

melancólica. Os
candidatos não

apresentam idéias
nem programas,
ficam fazendo

acusações mútuas,
colocando a

campanha em
termos muito

rasteiros."
Sérgio Bermudes

Ricardo Lira
"Meu voto vai para Ulysses Guimarães,

ainda em memória do velho MDB, quando sua
atuação foi decisiva em defesa da liberdade de
expressão e da resistência à tentativa de opres-
são das liberdades públicas. Mais recente-
mente, ele também se destacou como o grande
responsável histórico pela possibilidade de ter-
mos uma Constituição que, embora com mar-
chas e contramarchas, representa um estatu-
to de poder livre e democraticamente votado
pelo povo. Apesar de toda a minha apreensão
quanto à falta de partidos bem definidos, vejo
o atual processo politico com otimismo, pois
acredito que não há outra solução além do
exercício do voto pelo povo."

Otto Eduardo Vizeu Gil
"Pretendo sufragar Fernando Collor de Mello,
por ser ele o candidato que melhor transmite a
imagem de um presidente com vontade política
bem definida. Este é um predicado que fal-
ta ao governo que se despede, como falta
também a alguns outros candidatos que ocu-
param cargos públicos neste país. O discurso
da esquerda, ressalvadas as posturas de Rober-
to Freire e Mário Covas, me parece extrema-
mente demagógico e antiquado. Irrealizável, a
bem dizer. Quanto às ridicularias do processo
eleitoral, devem ser entendidas como travessu-
ras de quem se inicia na prática democrática."
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T.L. Boston

' • p j m- te dizia: "Mantivemo-nos rigorosamente

mesma seriedade, fatos mais extrava-
:y^®|Iusto,al6mdecurarsoluc'o,move gantes, querBe apreeentassem, sob o as- ***&/&& ,'^jpT
¦ M. M algumas engrenagens da indiia- peoto puramente cat61ioo ou declarada-

tria cinematogrAfica. Para o es- mente esplrita, ou rudemente fetichiata. iBm «,'r^jEp^^^Hpr , ,
pectador gosta do terror Para n6s, baata qualquer fato seja ou \]Ku
suspense, masseimpressionacomfacili- incrlvel, fantdstico, ou extraordind- Ik| ||jS!L^ , -jflHRMk WKmJ
dade, sempre resta o conforto de que rio para que o divulguemos." No llvro da

tudo 6 mentirinha. No entanto, Francisco Alves eatfto presentes alguns |M/¦„ , *r ^tfe
para os ouvintes do programa radlofdni- cas0B representatives dos diversos tipos |f jftfjBg IR 

nm
co Incrivel! Fantdstico! Extraordindrio!, de histdria apresentados no programa.

conforto nfto existia. Criado por O conto O castigo relata uma histb- MM>m /^K^: vIL ,
Henrique Forels Domlngues, o Almiran- rla acontecida em 1911 na localidade >> ViV>IHi lBBr^ |te, o programa narrava casos ligados ao de SSo JoSo Evangelista, em Minas Ge- |B||^^B ' c<k , UmU^^UL ¦BSlllIsobrenatural. Segundo ele, sua cria era rais. Antes de comecar a histbria, " 

'W!|^Hp HK^ 
;"um programa de cunho profundamente narrador a visa que "o caso que se se- ~^B/'^^^B»lK JflHili

verdadeiro". Na liltima semana, mais de gue estd em nosso poder M vdrios anos, „ jj|B^pft
30 anos depois do fim do programa, mas 86 a&ora, ap6s a comprovacfto de \
Editora Francisco Alves lancou o livro certos detalbes, 6 que passamos k sua sijk s* >"
Incrivel! Fantdstico! Extraordindrio!. narrativa". Segue entSoahistbriade Sd ^V^*,- "< ' ? ?Com casos "veridicos de terror e assom- Tina, dona de um caf6 mal afamado, que ' £>.' •<$ * JBf |brapao", o livro resgata o clima te- pagou caro por sua afronta aos Bacra- ISS^w' '¦ ~"" ''ttW
nebroso da Rddio Tupi nos dureos tem- mentos daigreja. Peloslugaresdiscrimi- ,', '*'» , 

.'' Mftf ^^1
pos de Almirante. nados nos contos vd-se que as cartas cho- /•> p >' *"f t- f \> f

No prefAcio de S6rgio Cabral, a s6rie viam dos mais variados cantos do pais. ,' i\« » * '
produzida por Almirante entre 1947 e 1958 O eonto A milhar sinistra foi am- 11 .
6 definida como o programa de maior 0 em Campos, 110 Estado do Rio ||^i; . ^1/ , - rl !<.
§xito dacarreirade um homemque criou de Janelro- Doutor D. — todos os no- * j,; ,; \1
40 titulos em vdrias emissoras. Cantor, mes citados nos casos foram omitidos |
compositor, pesquisador de miisica bra- no livro — era um advogado e proprie- - ' rf^\||| if >\
sileira e radialista, Almirante causou terio de uma farm&cia bem famoso na Jf - ' 4jwIfWfrP^^M I
com seu mais ilustre programa um as- ^ Ele esfcava P^ssando por s6rias j 7 . \
sombro compardvel ao provocado por Or- dificuldades financeiras. Um dia, antes HIJjjj^^^^Hr - Am ' mmngmBk^ >\
son Welles com sua hist6rica transmls- de dormir, D. viu aparecer na pare- JK \\ . \ «
sfto pelo rddio de uma invasfto de de seu quarto a imagem de um enor- d *£m ¦ 

*-&fm!uKKmBrt v
interplaneteria. Ao contririo de Welles, me„ ?' Bk. 

'W^ ?'€8^• 
?v- *\ „

que fez uma grande brincadeira, Almi- Excitado com a aparigao, D. voltou rJMf ggteiJ-
rante mantinha uma equipe encarregada para sua escrivaninha e come?ou a fa- [' - l^K e
de checar a veracidade dos casos narra- zer cdlculos mirabolantes na tentativa - wHMMBMt":- ;
dos nas cartas. Esta aparente preocupa- de encontrar uma Bolugao para sua crise fPI^WBr ,
gao dava uma tremenda credibilidade ao nnanceira. Sonolento, D. viu os mimeros *' •"
programa. danQarem na sua frente e formarem in-

Os contos que eletrizavam os sistenteraente o niimero 4751. "Mas isto \

a^ta^^WstbrTM pertoraoi*© to- re™ rom^ottvo8 apMOTt1?818 ^ 
^ '|

TOm^pm^mrim teatoowntode^" tentativa de reproduzir um poucodocH^ Tamara n&o 6 apenas teatro, mas um cinema vivo, onde vdrias cenas acontecem simultaneamente
vela radiofSnica, com direite a nan-ador ^s frogr^as-comdireitoamtisi- .e atores interpretando os personagens de caaofundo das narracSes, entre outros f II . ¦* • • _
cada caso. Sem os recursos do rddlo, os n^w!? °liVr° O T'Tl/'X /N -<| >VV\ T

mouemTi^o ^HZ^eTseu * ^^^^0 CLXHQ.6X1 SlOHL^X

„ 

'Tamara'completa 
400apresenta.des

do de Tangarda, acompanhado por nomes ^n^teoSa^aSdrtoii^S- 6222 
^ova I°rclue propondo uma nova maneira de ver teatro

como Noel Rosa e Joao de Barro, o Bra- nal O Dia antes de falecer em iflfin P atl ^ ,,guinha Dois anos depois o grupo se des- morrer, Henrique ForSia Domlngues de- Vera Franco mantfi^™Tt2f,^^ ?fibllco pa^ 80 tam P°r conta prbpria, seguindo seu inte-fez e ele seguiu carreira solo. At6 1940, fendeu a veracidade das bist6rias conta- X corner^risc^de^ser deJKn" 
® ' 

T80 e envolvlmento com os personagens.quando deixou de cantar para se dedicar das em seu nroirrama Alida nem a ™n. ,™ , risco de ser deportado Para os mais acomodados, que ficam semmais ao rddio — onde jd trabalhava desde meira nem a segunda edlcdo'em livro de "^T 0VA I0R(^UE ~ Ningu6m pode ne- ' 
tAl£J4? 

(Le uma ^reve expHcapao da his- coragem de subir e descer as escadariaa do1938 -, Almirante foi o inWrprete de Incrivel' FanSStotS^M^drinl JN ^a,r 0 PiQneiriamo de Tamara. Quem iPerS°nagen8' 0 tal casara°* M ™ consolo: sempre acontecemarchinhas blstbricaa como Yes, nds te- ousam contest^ os oafm^SSSS «« a leva a s6ri° costuma dizer que ^SW^regras para alguma cena na entrada principal. Masmos bananas e Touradas em Madrid. S6rie radlofflnica 
contados na uma nova forma de teatro dimensional, ^°n^anhar o espetdculo. O espeotador quem ficar ai o tempo todo vai deixar de

No rddio, Henrique participativa e interativa. Os menos te6ri- ° ° ?°d6 andar sozinho Pfla c&a&- Deve ver, por exemplo, o quarto do comandante

srjssstsg  

• 

mill sgteissrtfsS
Sfsrsd ^<^^£Sy\ Itt SSRfBKSiKi 

smsspsglwm

isr/tr** sr^rsirzs jalrsbrasileira com 1 If } na vida real em que vdriaa coiaaTaconte- 8er r4Plda e felta em siltooio. fi. de posse polonesa (oue s6 fala emTlw !
vlm^an 

qUe 
fJ1?'1" 

• 
/\L J cem simultaneamente e nem tudo 6 resol- do P^saporte tamMm que o espectador aspiragQes artisticas e que chega ao casa-vam peias novidades 

/fiSXw/^/ / / !>VVL vido, Tamara oferece ao espectador a pos- f anha descontos em suas pr6ximas visitas rao, diretamente deS£^Ztarot6cnicas. O primeiro / \ijC | Ml L. \ * S» sibilidade de criar a sua pr6pria histbria, 4 ca^a de D Annunzio. fi claro que num retrato de D'Annunzio — n'do 6 o nersona-programa dirigido por / $ jlil bastando para isso seguir um dos 10 atores, espetdculo coin estas regras. o espeotador gem principal. As cinco mulheres da tiecaele, Cunosidades musi- J I,, /fltd 9jM\ ;:{ dirigidos por Richard Rose, que atuam em ™>ca ca»ta ^ a trama.O jeito 6 voltar sdo fortes, mas 6 a pianista Luiza Baccaracais.em 38, foi tamb6m {' ' ¦/ fluuMtfL ^enas simultdneas nos vdrios ambientes ^ ^^^^emdiferente. Na ex-amante do comandante que com a che-o prlmeiro Programa \UL^M;J;I ¥f?::X df uma ^ de trfis andares com escada- 8®g.uon^0/vl8iQta 6 °ferecido um descon- gada de Tamara 6 jogada para escanteiobrasileiro editado. No V» . 7 A ~ »^L / f" efA^u 0 espectador tem que ter aJ^/oJ. tercelra, de 35^; na quar- quem consegue reunir um maior numerodia 21 de outubro de 1947 X^--' ;S •'•;"" T om f61eg0 e saPat°s confortdveis. ^ 1®^®/0,„®„?a. «?lnt?, de '«%•, Depois de espectadores atrds dela. Outra mnn.foiaoaropilotodas6rie - 
'¦ ' ¦ I 

' Assim que se chega no S6timo Regi- deradoummembro^uiiiHn^^ °0n8i" naeem popuiar 6 a governanta EmiliaIncrivel! Fantdstico! mento Militar na Park Avenue — que H^ito « C°m PaTOse, que em seus aposentos, no sub-so-Extraordindrio!. V^r^- V coBtuma servir, entre outras coisas, de um convldado. E comum io da casa, vive cenas er6ticas sadomaso-
Nas explicagOes sobre \ \ teto para desabrigados no inverno, palco esoaiTar em grupos de pessoas que jd est&o quistas com o oficial fa8cista Aldo Finzi eseu programa, Almiran- de concerto de rock and roll e agora de Vila na fua (l"ar^ °u quinta visita, trocando, cenas de puro amor com o motorista Mario—MMan_BMMmmbmmmmm—mhmmmimmmmmwm 11 Vittoriale- °nde ae paasa a pega — se seriamente, informagOes sobre a pega, du- Pagnutti. As relagSes homossexuais entrerecebido pelo prbprio elenco, que jd come- rante o lntervalo. as mulheres sdo uma constants na pega de

ga a desempenhar seus personagens. Os Depois de entendidas as regras con- autoriade JohnKrizanc.
ingressos sdo trocados por um passaporte, tidas no passaporte, a plat6ia aguarda Durante o intervalo, participa-se de" : datado de 10 de janelro de 1927 (6poca em na entrada principal da casa, decorada um jantar estilo tratoria italiana. ser-—. Que se desenrola a pega), que dd o di- em estilo italiano sofisticado do prin- vido na cozinha de Emilia, ou de um
reito de entrar na propriedade do co- cIPio do s6culo. IS servida mais uma rodada buffet no saldo de jantar, amboB rega-
mandante D'Annunzio, um ex6tico poeta de champanha ao som de um piano. Em dos a vlnho e champanha. Nas matines
patriota italiano que levou a vida entre- seguida, Dante Fenzo, o mordomo da man- 6 servido um lanche com doceB, bolos,
gando-se d sedugao. Ainda na flla sao ser- sao, dd as boas-vindas e instrug5es k pla- frutas e outras iguarias italianas, acom-

„ /»w vidos champanha e kir royal, ai que se t6ia sobre como se conduzir, dividindo Panbado de champanha, chd ou cafe. Os
df 

' ~H$ 
rf A /T\ consegue um visto de entrada concedido grupo em tr6s. A partir dal, as pessoas lof!win ^arlam de us$ 65 aYS$ 135, de"

|| M l /%i | 

pelo Oficial fascista Aldo Finzi, que adver- pegam a dindmica dapega e se movlme?- gro 
° °PC ^& refelca°-1380 6
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Av. República do Paraguai, s/n?

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro — Quinta-feira, 2 de novembro de 1989

T.L. Boston

Sustos e 
gritos

de Almirante

te dizia: "Mantivemo-nos rigorosamente
imparciais até hoje, acatando, com a
mesma seriedade, os fatos mais extrava-
gantes, quer se apresentassem, sob o as-
pecto puramente católico ou declarada-
mente espirita, ou rudemente fetichista.
Para nós, basta que qualquer fato seja ou
incrível, ou fantástico, ou extraordind-
rio para que o divulguemos." No livro da
Francisco Alves estão presentes alguns
casos representativos dos diversos tipos
de história apresentados no programa.

O conto O castigo relate uma hlstó-
ria acontecida em 1911 na localidade
de Sâo João Evangelista, em Minas Ge-
rais. Antes de começar a história, o
narrador avisa que "o caso que se se-
gue está em nosso poder há vários anos,
mas só agora, após a comprovação de
certos detalhes, é que passamos d sua
narrativa". Segue então a história de Sá
Tina, dona de um café mal afamado, que
pagou caro por sua afronte aos sacra-
mentos da igreja. Pelos lugareB discrimi-
nados nos contos vê-se que as cartas cho-
viam dos mais variados cantos do pais.O conto A milhar sinistra foi am-
bientado em Campos, no Estado do Rio
de Janeiro. Doutor D. — todos os no-
mes citados nos casos foram omitidos
no livro — era um advogado e proprie-tário de uma farmácia bem famoso na
cidade. Ele estava passando por sérias
dificuldades financeiras. Um dia, antes
de dormir, D. viu aparecer na pare-de de Beu quarto a imagem de um enor-
me galo.

Excitado com a aparição, D. voltou
para sua escrivaninha e começou a fa-
zer cálculos mirabolantes na tentativa
de encontrar uma Bolução para sua crise
financeira. Sonolento, D. viu os números
dançarem na sua frente e formarem in-
sistentemente o número 4751. "Mas isto
é o galo!", exclamou. No dia seguinte ele
jogou no bicho e ganhou uma pequenafortuna que lhe saneou as finanças. O¦tempo passou e sua filha mais nova mor-
reu sem motivo aparente, em seus bra-
ços. No dia do enterro D. descobriu uma
terrível coincidência. "O número do tú-
mulo era quatro mil setecentos e cin-
qüenta e um...", conclui o narrador. Na
tentativa de reproduzir um pouco do cli-
ma dos programas — com direito a müsi-
ca ao fundo das narrações, entre outros
recursos —. todos os contos do livro
acabam com reticências.

No ano de 1951, Almirante transfor-
mou em livro. 70 casoB narrados em seu
programa. A capa da antiga edição, esgo-
tada há tempos, era beni mais macabra
que a atual. O próprio Almirante chegou
a escrever contos nos moldes do Incrível! '
Fantástico! Extraordinário! para o jor-nal O Dia, antes de falecer em 1980. E até
morrer, Henrique Foréis Domingues de-
fendeu a veracidade das histórias conta-
das em seu programa. Aliás, nem a pri-meira nem a segunda edição em livro deIncrível! Fantástico! Extraordinário!
ousam contestar os casos contados na
série radiofônica.

Pedro Tinoco

susto, além de curar soluço, move
M algumas engrenagens da indús-

tria cinematográfica. Para o es-
pectador que goste do gênero terror e
suspenBe, mas se impressiona com facili-
dade, sempre resta o conforto de queaquilo tudo é mentirinha. No entanto,
para os ouvintes do programa radiofôni-
co Incrível! Fantástico! Extraordinário!,
este conforto nao exiBtia. Criado porHenrique Foreis Domingues, o Almiran-
te, o programa narrava casos ligados ao
sobrenatural. Segundo ele, sua cria era"um programa de cunho profundamente
verdadeiro". Na última semana, mais de
30 anos depois do fim do programa, a
Editora Francisco Alves lançou o livro
Incrível! Fantástico! Extraordinário!.
Com casos "verídicos de terror e assom-
braçâo", o livro resgata o clima te-
hebroso da Rádio Tupi nos áureos tem-
pos de Almirante.

No prefácio de Sérgio Cabral, a série
produzida por Almirante entre 1947 e 1958
é definida como o programa de maior
êxito da carreira de um homem que criou
40 títulos em várias emissoras. Cantor,
compositor, pesquisador de música bra-
sileira e radialista, Almirante causou
com seu mais ilustre programa um as-
sombro comparável ao provocado por Or-
son Welles com sua histórica transmis-
sâo pelo rádio de uma invasão
interplanetária. Ao contrário de Welles,
que fez uma grande brincadeira, Almi-
rante mantinha uma equipe encarregada
de checar a veracidade dos casos narra-
dos nas cartas. Esta aparente preocupa-
çâo dava uma tremenda credibilidade ao
programa.

Os contos que eletrizavam os ouvin-
tes da Rádio Tupi foram tirados de rotei-
ros radiofônicos originais e adaptados no
livro para a narrativa literária. Com a
adaptação as histórias perderam o im-
pacto. A leitura dos 44 casos reproduzi-
dos nao vai causar nem de longe a sensa-
çâo que os programas causavam.
Naquela época, os casos — tirados de
cartas enviadas pelos ouvintes — ganha-vam no programa um tratamento de no-
vela radiofônica, com direito a narrador
e atores interpretando os personagens de
cada caso. Sem os recursos do rádio, os
contos de Incrível! Fantástico! Extraor-
dinário! valem como documento hlstóri-
co.

Antes de iniciar sua carreira de ra-
dlalista, Almirante foi um cantor de
sucesso. Em 1929, integrava o grupo Ban-
do de Tangarás, acompanhado por nomes
como Noel Rosa e João de Barro, o Bra-
guinha. Dois anos depois o grupo se des-
fez e ele seguiu carreira solo. Até 1940,
quando deixou de cantar para se dedicar
mais ao rádio — onde já trabalhava desde
1938 —, Almirante foi o intérprete de
marchinhas históricas como Yes, nós te-
mos bananas e Touradas em Madrid.

No rádio, Henrique
Foreis Domingues uniu
o útil ao agradável. Pes-
quisador de MPB movido
pela paixão, Almirante ^
resgatou a história da
música brasileira com s
programas que prima- ^I
vam pelas novidades /A9P9
técnicas. O primeiro J BÊtS
programa dirigido por /
ele, Curiosidades musi- ;/
cais, em 38, foi também
o primeiro programa V jfi|SBbrasileiro editado. No
dia 21 de outubro de 1947 \ ?
foi ao ar o piloto da série l|1' >'
Incrivel! Fantástico! . ^Extraordinário!. \

Nas explicações sobre jg
seu programa, Almiran-

Tamara não é apenas teatro, mas um cinema vivo, onde várias cenas acontecem simultaneamente

'Tamara' 
completa 400 apresentações

em Nova Iorque propondo uma nova maneira de ver teatro

Vera Franco \todo momento ,ao Público para se tàm por conta própria, seguindo seu inte-manter sempre munido do passaporte • resse e envolvimento com os personagensnâo correr o risco de "ser deportado". Para os mais acomodados, que flcam sem
?a < j Uma í?reve exPlicaça° m fia coragem de subir e descer as escadarias do

1personagens- 0 tal casarão, hd um consolo: sempre acontece
í algumas regras para alguma cena na entrada principal. Masacompanhar o espetáculo. O espectador quem ficar aí o tempo todo vai deixar de

Ver' ^ eXempl0' o Quarto tocoidaníe
assprnmp$m s:sffjssstíílSÉ

ESfnâSíSsssK rs:sr ^de

Annu-nzio. É claro que num retrato de D'Annunzio - nâo é o persona-espetáculo com estás regras, o espectador trem urinciDal As pinpn mnihpron hq r»or>anuacacapta toda a trama. O jeito é voltar SSéapSsSSzaBaccara
segundaTisItâ^fereolTo^m Iw 

N& ex"amante do comandante que com a che-
hL oro/. ? oferecido um descon- gada de Tamara é jogada para escanteio

sssaa«srssisi

esbarrar em^-upos de^issoM que já°estâo 5&Kna sua quarta ou quinta visita, trocando, cenas de puro amor com o motorista Marioseriamente, informações sobre a peça, du- Pagnutti. As relações homossexuais entrerante o intervalo. as mulheres sâo uma constante na peça deDepois de entendidas as regras con- autoria de John Krizanc.
tidas no passaporte, a platéia aguarda Durante o intervalo, participa-se dena entrada principal da casa, decorada um jantar estilo tratoria italiana, ser-em estilo italiano sofisticado do prin- vido na cozinha de Emília, ou de umcipio do século. É servida mais uma rodada buffet no salão de jantar, ambos rega-
de champanha ao som de um piano. Em dos a vlnho e champanha. Nas matinês
seguida, Dante Fenzo, o mordomo da man- é servido um lanche com doces, bolos,
sâo, dá as boas-vindas e instruções d pia- frutas e outras iguarias italianas, acom-
téia sobre como se conduzir, dividindo Panhado de champanha, chd ou café. Os
grupo em três. A partir daí as pessoas ln^essos variam de US$ 65 a US$ 135, de-
De?am a. rHnámir>a na nono ' pendendo da opção para a refeição. Isso épegam a dinâmica da peça e se movimen- teatro.

NOVA 
IORQUE — Ninguém pode ne-

gar o pioneirismo de Tamara. Quema leva a sério costuma dizer que éuma nova forma de teatro dimensional,
participativa e interativa. Os menos teóri-cos preferem lembrar que é uma experlên-
cia teatral combinada com jantar! Hd
quem a resuma como cinema vivo. O fato é
que Tamara, em cartaz hd dois anos emNova Iorque, completa 400 apresentações
este mês, sempre com a casa lotada. Comona vida real em que várias coisas aconte-cem simultaneamente e nem tudo é resol-vido, Tamara oferece ao espectador a pos-sibilidade de criar a sua própria história;bastando para isso seguir um dos 10 atores,dirigidoB por Richard Rose, que atuam emcenas simultâneas nos vários ambientes
de uma casa de três andares com escada-ria e tudo. O espectador tem que terbom fôlego e sapatos confortáveis.

Assim que se chega no Sétimo Regi-
mento Militar na Park Avenue — quecoBtuma servir, entre outras coisas, de
teto para desabrigados no inverno, palcode concerto de rock and roll e agora de vilaII Vittoriale, onde se passa a peça — se érecebido pelo próprio elenco, que jd come-
ça a desempenhar seus personagens. Osingressos sâo trocados por um passaporte,datado de 10 de janeiro de 1927 (época em
que se desenrola a peça), que dd o di-
reito de entrar na propriedade do co-mandante D'Annunzio, um exótico poete e
patriota italiano que levou a vida entre-
gando-se d sedução. Ainda na fila sâo ser-
vidos champanha e kir royal. É ai que se
consegue um visto de entrada concedido
pelo oficial fascista Aldo Finzi, que adver-

MTAiTU#
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6pera/OJK/XJCA^ 'Manon Lescaut'

l Luiz Paulo Horta num toda a ele" frente tempestades
_. Rigoletto, Eugen Onegin. tricidade do gSnero, com de neve, em seu caminho do ^I
Meno male. fantdatico Andrea Chinier.de Chile para o Rio. Fazer 6pera/

H OM a Manon Les- A 6pera/concerto faz mais Aprile Millo. Pode-se fazer concerto 6 muito mais f&cil W\
U ^ caut, de Puccini, exigSncias que a versao com- lindos cen&rios, montagens e mais barato. Talvez por is- HIM^F

m. M projeto Opera Brasil Pleta. Pede um minimo de in- suntuosas; mas 6pera 6, em so, na s6rie Bicudo, a consis-
de Fernando Bicudo teresse, e, talvez, de conheci- primeiro lugar, voz e presen- tfincia musical chame tanto •

chegou & sua quarta etapa. mento, para que a <?a cfinica. Na Manon Lescaut atengao. K,-
saldo 6 mais que favordvel: no imaginagSo nfio seja tolhida ^^^a-feira havia duas vo- Consistente e musical foi o K i
morno cen&rio cultural e ar- Pela ausfincia de cendrio. zes excelentes: a da soprano' sansdo e Dalila, apoiado nu- M% 1

tistico deste 1989 que vai che- Existindo esse minimo (e o ^onai 
oKody e a do tenor Pe- ma Sinfdnica Brasileira que, ii' '

gando ao fim, o projeto foi R*°de Janeiro tem um exce- no momento, estd rendendo i»r
uma das poucas coisas que fu- lente ptiblico de 6pera), a ver- NSo se deve desmerecer os mais do que a sinfdnica do B«j
raram a mediocridade reinan- sSo de concerto possibilita di- esforgos realizados na s6rie Teatro (agradecendo alguns BP; S^ir ; B
te e abriram novas perspecti- versas coisas. Foi o Opera oficial do Municipal. Os cend- enxertos espertos). Na Manon r4t! m
vas. Bras11 Que devolveu ao Rio, rios de Eugen Onegin tive- de terga-feira, havia um W

Seu primeiro efeito foi do- maestro que rende muito em &&!%*- -
brar o niimero de 6peras por 6pera (Eugene Kohn); um co-
temporada: hi muito o Rio ro que 6 um dos pontos fortes Juscelino, D. Sarah e as fuhcis Maristela e
vinha-se contentando com do projeto, e que 6 uma bela Mdrcia sdo personagens da pega JK, em cena no
quatro ou cinco 6peras por promessa para futuras tem- Teatro Nelson Rodrigues

H ano. Qualquer cidadezinha poradas; e havia, no palco, a if ' v'
H europ6ia faz cinco vezes mais mdquina de fazer mtisica que Teatro/OR/2TTCIA ?'JK*do que isso; e com cinco 6pe- 6 a orquestra de Puccini.

ras por ano ningu6m aprende #V^WMff»rr Este 6 um tremendo desa- T"Y* f • 1
I isss&ss&zsz. Jtlik ^IraBr • |Jat»Ai H anfto haverd quem queira ser ^do fosso, pela sua complex!- I ¦III II

cantor de dpera (ou at6 do • a orQuestra pucciniana JL JL
coro) com oportunidades tao ex^e muito deles. Goloca-

exiguas. Mas em 89 tivemos, JmSKbPLmw^iPI no palco, tudo se transfor-
no Opera Brasil, Ballo in ^Hra(MS^,*v numa grande sinfonia. m

Maschera, Andrea CMnier, Ilona e Peter ergueram-se so- JL
Sansdo e Dalila, Manon Les- bre essa massa orquestral. |f| ^ J TT® W |T | K ^
caut' 6 Da temporada oficial Valeuapena. < lilflX XXXvyX C/

Marker, T uiV lo 6pico apenas o tranBforma
MdCKsen Luiz em flgura de pedeBtal, mes-

—————^  mo quando se procura huma-
UBM assiste a JK, nizd-lo com tramas parale-

m de Luiz Arthur las (o caso do escriv&o do
mmk Nunes, e nfto co- ipm, o convlvio com Vera

nhepa a figura de Brant e a volta a Brasilia,
Jucelino Kubitscheok, con- depois de se perder numa es-8em conhecS-la. secundaria e deparar

m B* Jucelino esta no com o Catetinho). Mas o
li| ¦¦ ¦ ¦V ¦ 111 ¦ do Teatro Nelson Rodrigues tor pouco se vale dessa

Aj^tB ¦¦ ¦ ¦ ^| ¦ 6 algu6m saido de uma pes- nha, jd que prevalece a valo-
AMf MA AIAW rizacfto de uma imagemla um politico impecivel, idealizada que exclui nuan-sem qualquer conflito inter- ces. Em JK, o estadista se

^ no e totalmente impermed- reduz a um her6i, e oa herbie,vel 4s contradipdes. Um per- como se sabe, nfto sfto de car-
|U — ¦!¦¦¦¦ sonagem monolitico em ne e osso, mas de mdrmore.

l|F H ¦ H torno do qual gravitam ou-
. HI H H. tros personagens igualmen- xl A montagem segue a ro-

temonoliticos,cujaexistfin- tina da pepa/pesquisa, mar-
flB sejustificacomoacdlitos cando a evoluofto narrativa

ft heroizapfto de Jucelino. com um apagar e acender de ¦
Luiz Arthur Nunes compilou luzes que reforca a inconsis- j

\mmm Ustbrias que subsidiaram tfincia do arcabouQo do tex- 1
BHBmBH tese de que a morte de Juce- ® desequilibrio estrutu-

nmm lino seria suspeita. Uma ral da pe?a — o excessivo uso
tl%BSH5HRP| ' W>y morte anunciada por boatos. do artificio das reportagens

I tMmaidmW JWBmm'- .. Seoclima politico de 1976— e o alongamento da narrati-
(J^ . ano de sua morte — torna va ^ue ameaga a platbia com

Rua Maria Angelica, 310 A Rua Pio Corrta, 40 aceitAvel a tese, as especula- Jo esDeS^o^ndro^to- ;Tel • 286-2244 a. jwb a- w t, \ cOes sobreas mortes de Car- no espetacuio, onae os ato ^ ^5 ]44 sMB Tel.: 286-2124 los Lacerda e Jofto Qoulart res fleam pouco ft vontade ,1
W JW jBJMEMHwSW .. (que junto com Jucelino for- diante de frases pomposas e r v ''j

maram a Prente Ampla) jft marcagOes sem inspiragfto.
JTja^^^^^KUEJmr extrapolam a capacidade do Jos6 de Abreu incorpora 0 ,

autor em vislumbrar inten- Jucelino deifioado, distan- > •*' ^.
! goes. Mas at6 mesmo essa ciando o personagem dos

visfto sobre um provftvel aci- seus contornos humanos, ;
^5 dente provocado nfto chega mesmo ao mimetizar os ti-
^ser sustentada integralmen- ques P®88oals do presidente,

y te ao longo do espetftculo. como tirar os sapatos e mas-
jl sagear os pbs. Lilia Cabral

{'• As id6ias dramftticas que interpreta uma D. Sarah lu-
aP^iam 08 fatos narrados em tadora, com enorme lucidez y a
/AT sfto ingSnuas: um repbr- politica e instinto de preser- '$

^jHWFii^t. ter reconstltuindo a vida do vagfto de seu clft. A atriz con- >." ' •
-i: ex-presidente e uma brazili- segue transmitir a imagem -¦ ;jl

j/* nanlsta pesauisando os fatos de uma D. Sarah imbatlvel. •• ::"'i
|HpFflHHE«pVj|pF^F politicos de seu governo. Sfto O restante do elenco se dis- ' I

s ^ 
v ganchos teatrais frftgeis que tribui por papbls que sucum- j

^ nftoajudamaampllaraima- bem aos diftlogos convenclo- 1
i gem jucelinlsta. A opgfto pe- nals e sentenciosos.

l^rTll -,iS 
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piflodososlados.

Se voce anda procurando a melhor creche ou o melhor
colegio para seu filho, voce acaba de encontrar

o mapa da mina.

Matrfculas abertas a partir do dia 6 de novembro.
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Juscelino, D. Sarah e ás filhas Maristela e
Mdrcia são personagens da peça JK, em cena no
Teatro Nelson Rodrigues

mármore

lo épico apenas o transforma
em figura de pedestal, mes-
mo quando se procura huma-
nizá-lo com tramas parale-
Ias (o caso do escrivão do
IPM, o convívio com Vera
Brant e a volta a Brasilia,
depois de se perder numa es-
trada secundária e deparar
com o Catetinho). Mas o au-
tor pouco se vale dessa li-
nha, já que prevalece a valo-
rizaçfto de uma imagem
idealizada que exclui nuan-
ces. Èm JK, o estadista se
reduz a um herói, e os heróis,
como se sabe, nfto sfto de car-
ne e osso, mas de mármore.

A montagem segue a ro-
tina da peça/pesquisa, mar-
cando a evoluçfto narrativa
com um apagar e acender de
luzes que reforça a inconsis-
têncla do arcabouço do tex-
to. O desequilíbrio estrutu-
ral da peça — o excessivo uso
do artifício das reportagens
e o alongamento da narrati-
va que ameaça a platéia com
três finais — evidenciam-se
no espetáculo, onde os ato-
res ficam pouco ft vontade
diante de frases pomposas e
marcações sem inspiração.
José de Abreu Incorpora o
Jucellno deifioado, dlstan-
ciando o personagem dos
seus contornos humanos,
mesmo ao mimetizar os ti-
ques pessoais do presidente,
como tirar os sapatos e mas-
sagear os pés. Lilia Cabral
interpreta uma D. Sarah lu-
tadora, com enorme lucidez
política e instinto de preser-
vaçfto de seu clft. A atriz con-
segue transmitir a Imagem
de uma D. Sarah imbativel.
O restante do elenco se dis-
tribui por papéis que sucum-
bem aos diálogos convencio-
nals e sentenciosos.

Macksen Luiz

UEM assiste a JK,
M m de Luiz Arthur

Nunes, e nfto co-
nheça a figura de

Jucelino Kubitscheok, con-
tinuará sem conhecô-la. O
Jucellno que está no palco
do Teatro Nelson Rodrigues
é alguém saldo de uma pes-
quisa rotimeira, que se reve-
la um político impecável,
sem qualquer conflito inter-
no e totalmente impermeá-
vel às contradições. Um per-
sonagem monolítico em
torno do qual gravitam ou-
tros personagens lgualmen-
te monolíticos, cuja existên-
cia se justifica como acólitos
ft herolzaçfto de Jucellno.
Luiz Arthur Nunes compilou
histórias que subsidiaram a
tese de que a morte de Juce-
lino seria suspeita. Uma
morte anunciada por boatoB.
Se o clima político de 1976 —
ano de sua morte — torna
aceitável a tese, as especula-
çOes sobre as mortes de Car-
los Lacerda e Jofto Goulart
(que junto com Jucelino for-
maram a Frente Ampla) já
extrapolam a capacidade do
autor em vislumbrar inten-
ções. Mas até mesmo essa
visão sobre um provável aci-
dente provocado nfto chega a
ser sustentada integralmen-
te ao longo do espetáculo.

As idéias dramáticas que
apóiam os fatos narrados em
JK sfto ingênuas: um repór-
ter reconstituindo a vida do
ex-presidente e uma brazili-
nanlsta pesquisando os fatos
políticos de seu governo. Sfto
ganchos teatrais frágeis que
nfto ajudam a ampliar a ima-
gem jucelinista. A opção pe-

Rua Maria Angélica, 310
Tèl.s 286-2244 i
Rua Maria Angélica, 310
Tèl.s 286-2244 i

Rua Barão de Jaguaripe, 335
Tel.: 239-7946

Sinfonia operística

Luiz Paulo Horta

OM a Manon Les-
m caut, de Puccini, o

projeto Ópera Brasil
de Fernando Bicudo

chegou à sua quarta etapa. O
saldo é mais que favorável: no
morno cenário cultural e ar-
tistico deste 1989 que vai che-
gando ao fim, o projeto foi
uma das poucas coisas que fu-
rarãm a mediocridade reinan-
te e abriram novas perspecti-
vas.

Seu primeiro efeito foi do-
brar o número de óperas por
temporada: há muito o Rio
vinha-se contentando com
quatro ou cinco óperas por
ano. Qualquer cidadezinha
européia faz cinco vezes mais
do que isso; e com cinco ópe-
ras por ano, ninguém aprende
a gostar do gênero, e nem
chega a conhecê-lo. Também
não haverá quem queira ser
cantor de ópera (ou até do
coro) com oportunidades tão
exíguas. Mas em 89 tivemos,
no Ópera Brasil, Bailo in
Maschera, Andréa Chènier,
Sansão e Dalila, Manon Les-
caut, e na temporada oficial

do Municipal, Don Pasquale,
Rigoletto, Eugen Onegin.
Meno male.

A ópera/concerto faz mais
exigências que a versão com-
pleta. Pede um mínimo de in-
teresse, e,. talvez, de conheci-
mento, para que a
imaginação não seja tolhida
pela ausência de cenário.
Existindo esse mínimo (e o
Rio de Janeiro tem um exce-
lente público de ópera), a ver-
são de concerto possibilita di-
versas coisas. Foi o Ópera
Brasil que devolveu ao Rio,

num ano morno, toda a ele-
tricidade do gênero, com o
fantástico Andréa ChènierAe
Aprile Mlllo. Pode-se fazer
lindos cenários, montagens
suntuosas; mas ópera é, em
primeiro lugar, voz e presen-
ça cênica. Na Manon Lescaut
de terça-feira havia duas vo-
zes excelentes: a da soprano'
Ilona Tokody e a do tenor Pe-
ter Kelen.

Não se deve desmerecer os
esforços realizados na série
oficial do Municipal. Os cená-
rios de Eugen Onegin tive-

ram pela frente tempestades
de neve, em seu caminho do
Chile para o Rio. Fazer ópera/
concerto é muito mais fácil —
e mais barato. Talvez por is-
so, na série Bicudo, a consis-
tência musical chame tanto a
atenção.

Consistente e musical foi o
Sansão e Dalila, apoiado nu-
ma Sinfônica Brasileira que,
no momento, está rendendo
mais do que a Binfônlca do
Teatro (agradecendo alguns
enxertos espertos). Na Manon
de terça-feira, havia um
maestro que rende muito em
ópera (Eugene Kohn); um co-
ro que é um dos pontos fortes
do projeto, e que é uma bela
promessa para futuras tem-
poradas; e havia, no palco, a
máquina de fazer música que
é a orquestra de Puccini.

Este é um tremendo desa-
fio para os cantores. Dentro
do fosso, pela sua complexi-
dade, a orquestra pucciniana
já exige multo deles. Coloca-'da no palco, tudo se transfor-
ma numa grande sinfonia.
Ilona e Peter ergueram-se so-
bre essa massa orquestral.
Valeu a pena.

LEBLON
SUA ADEGA

NA ZONA SUL

T1TTA lAíifiTiTTiinm PREÇOS COM DESCONTO COMERCIAL VÁLIDO ATÊ Oí.l 1Í9
XRUA JOSE LINHARES, 245. fflBKSESSMU*-»

(DitsdiCrei)EINGÁ.)
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Ópera/CRÍTICAS 'Manon Lescaut'

JORNAL DO BRASIL
Olavo Ruflno

LOMBINHO DEFUMADO SEARA KG
FIAMBRE SEARA C/PICKLES KG....

OFERTA

.. 17,90

.. 94,00

.. 239,90

.. 169,90

.. 289,90

.. 299,00mim

Se você anda procurando a melhor creche ou o melhor
colégio para seu filho, você acaba de encontrar

o mapa da mina.

Matrículas abertas a partir do dia 6 de novembro.

NACIONAIS

ÇEBOLINHA1AUÁ VIDRO 400 
GELÉIA MORANGO P0MMYS VIDRO 320 G

LATICÍNIOS/FRIOS

QUEIJO CAVE ITÁLICO KG.,
QUEIJO CAVE EDAM KG
QUEIJO CAVE GOUDA KG....
BACON FATIADO SEARA KG

IMPORTADOS

AZEITE PORTUGUÊS OURO DE PORTUGAL LATA 500 ML
VODKA POLONESA WIBOROWA 500 ML
WHISKY CUTTY SARK 8 ANOS LITRO
WHISKY ESCOCÊS l MARTWS12 ANOS 750 ML
LICOR ITALIANO FRANGELICO 750 ML
FERNET BRANCA ITALIANA 750 ML

VINHOS

VINHO PORTUGUÊS VINEXPORT BAIRRADAS RED 82 750 ML
VINHO PORTUGUÊS VINEXPORT BAIRRADAS RED 83 750 ML

Rua Lopes Quintas, 537
TèL: 259-5919 Rua Almte. Sadock de Sá, 318

Tel.: 521-1894
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Impudencia MdOS UlTipCLS ,

/ ¦fi ¦/ 
1 Til IIventar a candidatura Silvio na Moreira tranco, apareceu ontem ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ H JH mento de que o empresdrio gao de metanol para mistura ao 41-

Santos, pretende tumultuar na Cobal, como faz habitualmente, J|^ Silvio Santos ndo exerce cool combustlvel, a Petrobr&s e sua
— sabe-se Id com que deslg- para as compras do mSs. funcdo de direcdo no SBT subBldidrla Interbr&a decldiram flcar

brios de Ermh°lo que ele • Celina driblou a pergunta o quan- chamar Boris1Cwoypara enTOl^o^em'algum'tlpodrnegbdo
- acabou — o que 6 raro para to pdde, at£ que n&o aguentou mais: SO' "-' T -Jg-. chefiar o jornal TJ Brasil? de engenharla dlscutlvel, faz questao

tez (TiwnderaQto —^erdm" depositou as saoas de compra no — mas i apenas sen acio- de nft0 80 meter 5°*a58Unt0'

Xingou para valer. —Acho o Ian$amento da Candida- ¦Plllfe,. VL —°Eundo^abia 
que o Sil- corre o risco de parar — mas 6 contra

Dlsse, allds, o que o pals tura Sflvio Santos um desrespeito ao vio Santos ndo era o Silvio meloa como essa compra serd fel-

mas sempre teve um certo familias dos politicos. 
' "5L 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

escnipulo em admitir, tal a * * * . "f #

tamanht^oMaranMo. 
OS maiOrCS ' denteJosSSarney. 

*¦ 
J"

I • Quempensaqueosjaponesessdohoje Center, Aloisio Salles,BetsyMonteiro de Carvalho e Teresa _ r°mh*m«initLwrfn!Lmn "n'Mn.
T\oo0no!it\ os maiores investidores estrangeiros nos MutliZ f)p Pflirifl //;/}<><« a> ma*ietmAn"uecepgao Estados- UnidoSeM redondarnente en- Ue Cama didato do magutrado .

De um contumaz leitor das aauisicOes javonesas nos COfltVCl *°. candidato Leonel ¦ ¦ I
desta colum, que nunca vo- Estados Vnido^monta hojea^bi- #OConselho r> Jtonpara president da Re- lh0es de d6lares _ jA inciuida nesse Estadual de Culture iw" E ClOUOpiiblica, atordoado com o total a recente compra do Rockefeller mnnilnii nnfa»m um nha em Sao Boija e Cara-
circo armado em torao da Center. , . .. nnno, no Rio Grande do • Do senador Ronan Tito, a um jor-
campanha electoral: • Na lideranca dos ativos estrangeiros ^ 

*** P*®810® 16 Sul. nalista que queria sua opinido sobre I
P iriitn imatrinar nuo a nos EUA estdo os ingleses — com 103 do TSE, Francisco • Estd de cama, derra- a lambanca armada pela entrada em

genie frmha esperado tanto bllhOes de ddlares, quase o dobro dos Bezek, repudiandoo bado por uma gripe que, cenadeSOvioSantos:

portSopouco. casuismoeoabsurdo vir a se transformar em . _.. ..._ _ _ • Os ingleses sdo como os mineiros. j . " • Tito 6 autor no Senado do pedido¦ ¦ • Compram em silincio. do lanyamentoda J™??™!™* . de uma CP J para apurar os negdcios
/-i* candidatura Silvio • Ho sai da toca novo em do empresdrio Silvio Santos que ele
V_/irCO folna. desconfia estarem muito menos para

Nunca o circo da F6rmu # NSo 6 por nada, n2o ¦ ¦ ¦ 
"bail da felicidade" e mais para

quantoagora,depotsd^pu- , unuiposi^fto. jjjjj^^ IPnYfl 1)ffTPY • Ndo conseguiu o ntimero de assi-
nicOes impostas ao plloto • Pelo menos uma conseqafincla posltl- Alice M6did, Vresenca, e D. Maria do X W,f W/ naturasindispensdvadformacdoda
Ayrton Senna pelo espu- ®,5if na Carmo NabUCO e Gisela Amaral, • O senador Fernando c^7 vorqw os senadores alegaram
mante e nazistaBallestre. dlsputapelapresidtocla. mndrivhat do lancamento de anteontem Henrique Cardoso abriu a ndo estarem dispostos a se indispor

• Desde que sua candidatura comepou a mauTinrias ao lanbumeniu uv uiuvuiilviii com "o dono. da segunda rede de TV
N8o falta nem mesmo o tomar forma, o d61ar no paralelo nao • AosM wios extraiu o de maior audiSncia do pais".

palhago. parou de cair. 
B seu prlmeiro dente de Bi- • Dai, a perplexidade.

¦ ¦ ___^————————— so' ¦ ¦ ¦
_ Cizania • O almoQO do Esplanada • 0 ex-dlretor do Banco • A Sinagoga Copacabana seri ¦ ¦ ¦ I
JT-ntroiiiatn Grill dava direlto ontem d Central Jos6 Julio Senna palco no sibado do bar-mltz- _ Prnvn mnrpflflnJ-jlUl vvvolU/ ^ Seguiu ontem para o presidents da preaenipado deputado Zequl- lan?ardno dla 8, ds 17h30, na vahde Lucien Bines. Seus paU, RfiVGiSiCOGS 1JWiU uiail>auu

T&o logo terminou de FIA, Jean-Marie Ballestre, em Paris, le- nha Barney. sede do Banco Boavlsta, seu • 0 secretdrlo Jorge Hlldrlo GouvSa
conceder ontem de manhd vada por portador especial, uma carta do • Aterriaia amanhS no Bio, 1'v?> Temp<^ ?e t 

recep^ao • o comerciai de um novo Vieira eBtd flrmemente decldldo a
uma entrevista aos corres- vice-presidente da entidade, o brasileiro com reserra no Rio Palace, o • o empresano Ante 0 " ' - .. . adocante d base asparta- abandonar a'vlda piiblica e vol tar ds
pondentes estrangeiros, o Gilberto Povina Cavalcanti. preaidente Mirio Scare,. ?bt® Si^San^ ou^ ™ndo ™i revelaraos Buas ativldades partlculares.
^n^Onn m^Jrrndn npint * A finica P®880® 'ue leu a carU' no fe^n^^Tnfe^nfu^a * EBta° Bendo logadaB no embolsar o diploma sem ter natelertsfa^penas a so- • J& comunicou ao governador Mo-do Silva foi cercado pelos K{0 antes de ser despachada, garante * Hotel do Prade, em Angra, feito sequer o vestibular. aialite Reaina Marcondes reira Franco sua intengdo, recebendo

fiffSS «m reBPOBta um pedido para que con-
«*o com o desfecho do affair Ayrton MOre«rio-p.rtic»lar da 2 « al^ feUaoj«,tar do no CuiLs,no paganda do produto. tinuasse, em nome da aml^de de am-

Diante da pergunta se o Senna de uma forma bem inoisiva e cedor caberd um carro ale- Faghion Teresinha e hu. m Vai desvendar tambtm boa, d frente da secretarla da Pazenda
entrevistado tinha deixado dura. gusto M«raag«o, rontinua nio «^o da Austria e <[eK»dode Noronha com Jose- 0 d6cor em que foi filmado por mals algUm temP°-
boa impressdo, o correspon- * * * dispensando uma boa piada. Sra. Nikolau Horn estio convi- una Jordan e Helfi Guinle. o anuncio — a bela casa • Jorge Hlldrlo deve reassumir no
dente da France Press, Mi- # o clima nublado criado por BaUestre Em seus bons tempos de funcio- dando para uma recep^io no • Os fotdgrafos Carlos Hun- de Santa Teresa de Merce- iniclo do ano que vem o escrit6rio de
chel Galan, foi suscinto: nfioafetou apenas omundo daF6rmula- n&rio da Televisa, ele chegavaa dia 16. grlaeEvandroTelxelrapar- des e o secretdrio H6lio advocacia da familla — alids, uma

—N6s sempre tivemos l telefonar do Mixloo para ami- • 0 dlplomata e Sra. (Le- tlclpam hoje no MK, em No- Saboya. das maiores bancas do pais.' ... got no Bio e Sio Paulo sempre nlr) Luis Felipe Lampr61a va Iorque, de uma exposlodo* * * • Provocou tambem, pelo vino, uma ^ uma boa axiedota oficlallzaram o seu casa- de fotojornallsmo na festa ¦ —
GaXante o Galan. cisSo dentro da pr6pria FIA. paraoontar. mento em Roma. Friends of Brazil. Zozimo Barrozo do Amaral e Fred outer

(ymTSj nnw Vou chamar o SUP Bebel Gilberto no People
Tel.: 542-0844 ? Servico de UwJncia Psiqui&trica BJ ? Ambulflncia 24h. Shodowjazz oom convidadoH "Macae e Hi'lviua Vilclu" * Av. Bartolomeu Mitre, 370 * TW.: 294-0547
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mmmr - Nfi FM PINGO D'AfiUA ^==^> dos sports e ne96ci°s. 0 regent COUR- Um espet^culo de WOLF MAYA

JKtk nu Lffl rinpu U flOUft s^mnooao SEtreinadoinicianteaoEXECUTIVO:busl- -v .;.P •#
: kII „ , , „ . M^!2Xh. neu, trade, e TOEFL pi universities. Em 4

JliM: WtrnM 
1 De 4a h Domingo Jan/Fev programe seu filho em n/ INGLES ^ TERE2A RACHEL1

PB^™r5B^B .. vSL  grfitissua 1-VodkaOrioff. 'cISSnoSrbro' NASJFERI^.jamWmnaensolaradaFl.6- % De4?aDomingd Tel.:235-1113
JmMmih Rua Garcia D'Avila, 15 RIDA. Ligue! 021 225-7280 Rm.309. Prof. ...mrnftMuih tilftllAy T?'<' 

Tel 267-6596 Rua das Uranleiras, 114 | ^^WRi^C^^IO 
' |g^

'"™  
^ 

—?5ti| pronta entrega
TEATRO GLORIA fflsa PtSusio— tctdi Gomel ... KAPlTTj If MALHA TRICd I

~ 'Z:ThZ:T 
r I mmih^wvk] festeja seu aniversario I

©IfASP esUcionamenlo no local funuacen || || BtM iTi II QUALQUER PEQA NCZ$ 95,00 A VISTA II
IFMK 245-5327 * 245-5533 AU*RAD* | m \'j || R- Visconde de Pira]^, 550/306. Ipanema. Tel.:274-1391 /J

tfifb ju ofpangmT *'
' *jr Av.Mmdesa.is »"WHai ¦¦¦ ¦ W

EXPOSIQAO &> 1^8:252-44260242-7066 jgj BM  ?- H WU ¦ 
jHji ^

Dia 3 de novembro das 20:30 £s 23:00 hs. ——1—  ~~,iS

le,lA°  rADEn ¦ayraMIde 6 a 10 de novembro ds 21:00 hs. wwc5bSw* temporaqa Av ^rtp^gu M|tr» 123
0 publico exlqlu e

oboanizaqAo LEILOEIRO Bjf H V f [ 1 I I T I ¦ prorrMia —
DANTON VAMPRE JR. MICHEL KHOURY W » \ ® Ik fBl *1* ¦ , -T?RE$ERVAS%

I I FiiIII it UmJ suatemporada. IB—WiMB—
LOCAL: RUA VISCONDE DE PIRAJA, 490 ^ .ANICWAUflif r~

TEL, 259-7442. IPANEMA ¦ 
| Ji I I I I 3 I j ° MARAVILHQ^^OtS^i

Realizagao Pi llllL'JjB [L JH pm^NTRODE
geraqOes na mOsica romantica.

CH.Stem IMPERDfVELi
Joalheiros Dire?Ao j R«m«ih«ie t*olii»si* H0RARI023HS

BBBB mmSBSSSSm pC" ' o^nrw ! ^n9?Couvert 
°22!?'^SEc

HKnHrT NCz$ 
50,00 p/pessoa J

-v» <s«# Programa Sala de Aula

1A eoucacao ton soliicao A1
-»¦ i >

A Ic.tr protnoM' lançamento dos Arr.iic
"Arte Antiga" c d.i linha "Art-Noveau"
tapetes de tear.
Venda Especial Até 04/11/H9.

INGLÊS NOS U.S.A

(Intensivo)

ELYM AR!

SANTOS
EM SEU NOVO SHOW MISSÃO

18? LEILÃO DE ARTE

L/UJLijriU
R H S I I) IC \ C I A I

PALACETE EM BOTAFOGO
RCAEDUAKIX) GUIMi:. 14

Dl siAqri.s
Im-\HIs >!VAi » '.Ã< •! '( A! !•auiu IAÜWA- :•» «.A: : i < «M»
avi .1 ».¦ •, >; A : >y IAMAN I Í> A
I VMAHMt »Hf ' >» t AHW A í< A ;

'i f >> [»f j! ¦ A'>h(1 ANr:1 •' :>! ;ASMNAfKiS MAhMV ' (OTAl^ i'K Al AH IA
vÁHMohi A<S;NADA- :
r KXPOSICÃOI

r»ÍAS -a *. *»{Sáb i' s. .'jvr-

l i< ANt.t.im >v HMtN/f'i loA I «ínu Ti 'KA< l
sfi \:\

v» ua( n

Presente IIICAL
!4t>741' RdTAFOl.uRUAKHJAH!

quinta-feira, 2/11/89 o CADERNO B o 3JORNAL DO BRASIL

Mãos limpasComício

9 A primeira-dama do Estado, Celi-
na Moreira Franco, apareceu ontem
na Cobal, como faz habitualmente,
para as compras do mês.

Como era previsível, não conse-
guiu dar um passo sem que se per-
guntassé, feirantes e passantes, a
sua opinião sobre a surpreendente
candidatura Sílvio Santos.

Celina driblou a pergunta o quan-
to pôde, até que não aguentou mais:
depositou as sacas de compra no
chão e disparou um pequeno comi-
cio:
— Acho o lançamento da candida-
tura Sílvio Santos um desrespeito ao
povo, aos demais candidatos e às
famílias dos políticos.* * *

Foi aplaudidíssima.

Impudência
• Uma das melhores ob-
servações sobre o argu-
mento de que o empresário
Silvio Santos ndo exerce
função de direção no SBT

quem convidou pessoal-
mente Jô Soares para ir
para o canal 11? Quem
tentou, pessoal e inútil-
mente, levar para a sua
TV o humorista Chico
Anysio? Quem cuidou de
chamar Boris Casoy para
chefiar o jornal TJ Brasil?

mas é apenas seu acio-
nista foi feita ontem no
Estadão pelo jurista Lei-
tão de Abreu:

Eu não sabia que o Sfí-
vio Santos não era o Silvio
Santos.

m ¦ ¦

Temendo a existência de algo po-
dre na execução da idéia de importa-
çào de metanol para mistura ao á,l-
cool combustível, a Petrobrás e sua
subsidiária Interbrás decidiram flcar
de fora nas operações de compra do
produto no exterior.

Vai se limitar a ceder seus reser-
vatórios para a estocagem do meta-
nol em seus reservatórios.

A empresa, temendo ter seu nome
envolvido em algum tipo de negócio
de engenharia discutível, faz questão
de não se metér no assunto.* * *

A Petrobrás é a favor da importa-
çâo—até porque n&o o fazendo, o pais
corre o risco de parar — mas é contra
os meios como essa compra será fel-

T&o insólito quanto a
manobra velhaca que, ao in-
ventar a candidatura Sílvio
Santos, pretende tumultuar
— sabe-se lá com que desig-
nios — a campanha eleito-
ral é a reação do empre-
sário Antônio Ermirio de
Morais. |

A leviandade do Planalto
soou tão insurportável aos
brios de Ermirio que ele
aoabou — o que é raro para
quem conhece a sua sensa-
tez e ponderação — perden-
do a esportiva.

Xingou para valer.
* * *

Disse, aliás, o que o país
desconfia há muito tempo
mas sempre teve um certo
esorúpulo em admitir, tal a
monstruosidade da evidên-
cia. i

0 patriotismo de Sarney
é do tamanho do Maranhão.

inteiro

Magistrado
Apareceu finalmente o candidato

a presidente da República do preai-
dente José Sarney.

É o empresário SOrío Santos.
Também conhecido como "o can-

didato do magistrado".

Herrii hem?
• E o presidente José
Sarney, hem?

Os maiores Na no^ae autógrafos àe Aparicio Eásttw, no Rio Design
Center, Aloisio Scules.Betsy Monteiro de Carvalho e Teresa

Muniz

WÊÊj—^——¦—l—Hjjjjjwmt
0 Conselho ¦.

Estadual de Cultura
mandou ontem um
telegrama ao presidente ^
do TSE, Francisco
Rezek, repudiando
oportunismo, o
casuísmo e o absurdo
do lançamento da
candidatura Silvio
Santos..
0 Não é por nada, não 1
— apenas para firmar
uma posição. hHHHHHBHS* 9HHHHHH

Alice Médici, presença, e D. Maria do
Carmo Nabuco eGisela Amaral,

madrinhas do lançamento de anteontem

Quem pensa que os japoneses são hoje
os maiores investidores estrangeiros nos
Estados Unidos está redondamente en-
ganado.

O total das aquisições japonesas nos
Estados Unidos monta hoje a 53 bi-
Ihões de dólares —jd incluída nesse
total a recente compra do Rockefeller
Center.

Na liderança dos ativos estrangeiros
nos EUA estão os ingleses — com 103
bilhões de dólares, quase o dobro dos
japoneses. ? * *

Os ingleses são como os mineiros.
Compram em silêncio.

Decepção
• De um contumaz leitor
desta coluna, que nunca ro-
tou para presidente da Re-
pública, atordoado com o
circo armado èm torno da
campanha eleitoral:
— É triste imaginar que a
gente tenha esperado tanto
por tão pouco.

De cama
O candidato Leonel

Brizola cancelou os dois
comícios que faria ama-
nhã em São Borja e Cara-
zinho, no Rio Grande do
Sul.

Está de cama, demi-
bado por uma gripe que,
se não for euidadda, pode
vir a se transformar em
pneumonia.

Só sai da toca novo em
folha.

Ê dono
Do senador Ronan Tito, a umjor-

nalista que queria sua opinião sobre
a lambança armada pela entrada em
cena de Silvio Santos:
—Estou perplexo.* * #

Tito é autor no Senado do pedido
de uma CPI para apurar os negócios
do empresário Süvio Santos que ele
desconfia estarem muito menos para"baú da felicidade" e mais para"golpe do baú".

Não conseguiu o número de assi-
naturas indispensável à formação da
CPI porque os senadores alegaram
não estarem dispostos a se indispor
com "o dono. da segunda rede de TV
de maior audiência do pais".

Dai, a perplexidade.

Nunca o circo da Fórmu-
la-1 fez tanto jus ao nome
quanto agora, depois das pu-
nições impostas ao piloto
Ayrton Senna pelo espu-
mante e nazista Ballestre.

Não falta nem mesmo o
palhaço.

Efeito Baú
Pelo menos uma conseqüência positi-

va teve a entrada de Sílvio Santos na
disputa pela presidência.

Desde que sua candidatura começou a
tomar forma, o dólar no paralelo não
parou de cair.

Para valer
O senador Fernando

Henrique Cardoso abriu a
boca para valer.

Aos 68 anos, extraiu o
seu primeiro dente de si-

Roda-Viva

Cizânia
Seguiu ontem para o presidente da

FIA, Jean-Marie Ballestre, em Paris, le-
vada por portador especial, uma carta do
vice-presidente da entidade, o brasileiro
Gilberto Povina Cavalcanti.

A única pessoa que leu a carta, no
Bio, antes de ser despachada, garante
que Cavalcanti manifesta sua insatisfa-
ção com o desfecho do affair Ayrton
Senna de uma forma bem incisiva e
dura.

* * *
0 clima nublado criado por Ballestre

não afetou apenas o mundo da Fórmula-

9 A Sinagoga Copacabana será
palco no sábado do bar-mitz-
vah de Lucien Bines. Seus pais,
Rosinha e Elias Bines oferecem
depois uma recepçSo no Bio Pa-
lace.

O empresário e diretor da
SBT, Sílvio Santos, quer
embolsar o diploma sem ter
feito sequer o vestibular.

Movimentavam na quarta-feira o jantar do no Guimas, no
Fashion Mall, Teresinha e Hil-
degardo de Noronha com Jose-
fina Jordan e Helô Guinle.

Os fotógrafos Carlos Hun-
gria e Evandro Teixeira par-
tlcipam hoje no MK, em No-
va Iorque, de uma exposição
de fotojornalismo na festa
Friends of Brasil.

O ex-diretor do Banoo
Central José Júlio Senna
lançará no dia 8, ás 17h30, na
sede do Banco BoavlBta, seu
livro Tempos de Incerteza.

O empresário Antônio Ermi-
rio de Morais fechou com a can-
didatura Mário Covas.

Estão sendo jogadas no
Hotel do Frade, em Angra,
as finais do cirouito de gôlfe
amador da Espanha. Ao ven-
cedor caberá um carro ale-
mão Audi.

O embaixador da Áustria e
Sra. Nikolau Horn es tio convi-
dando para uma recepçio no
dia 16.

O diplomata e Sra. (Le-
nir) Luís Felipe Lampréia
oficializaram o seu casa-
mento em Roma.

O almoço do Esplanada
Grlll dava direito ontem á
presença do deputado Zequl-
nha Sarney.

Aterrissa amanht no Rior
com reserva no Rio Palace, o
presidente Mário Soares.

Na segunda-feira, Soares
fará uma oonferência na
Academia Brasileira de Le-
trás.

0 secretário-particular da
presidência da República, Au-
gusto Marzagio, continua nio
dispensando uma boa piada.
Em seus bons tempos de fundo-
nário da Televisa, ele chegava a
telefonar do Méxioo para ami-
gos no Rio e Sio Paulo sempre
que aparada uma boa anedota
para contar.

Prazo marcado
O secretário Jorge Hilário Gouvêa

Vieira está firmemente decidido a
abandonar a vida pública e voltar ás
suas atividades particulares.

Já comunicou ao governador Mo-
reira Franco sua intenção, recebendo
em resposta um pedido para que con-
tinuasse, em nome da amizade de am-
boa, à frente da secretaria da Fazenda
por mais algum tempo.

Jorge Hilário deve reassumir no
início do ano que vem o escritório de
advocacia da família — aliás, uma
das maiores bancas do pais.

Entrevista
Tão logo terminou de

conceder ontem de manhã
uma entrevista aos corres-
pondentes estrangeiros, o
candidato Luis Inácio Lula
da Silva foi cercado pelos
jornalistas para as despedi-
das.

Diante dà pergunta se o
entrevistado tinha deixado
boa impressão, o correspon-
dente da France Press, Mi-
chel Galan, foi suscinto:

—Nós sempre tivemos.
+ h *

Galante o Galan.

O comercial de um novo
adoçante ã base asparta-
me não vai revelar aos
olhos do grande público,
na televisão, apenas a so-
cialite Regina Marcondes
Ferraz como garota pro-
paganda do produto.

Vai desvendar também
o décor em que foi filmado
o anúncio — a bela casa
de Santa Teresa de Merce-
des e o secretário Hélio
Saboya.

9 Provocou também, pelo visto, nma
cisão dentro da própria FIA. Zôzimo Barrozo do Amaral e Fred Suter

| Vom * Firgjnia * ftu/o Andrade *
Pianista * Paulo Romário *

RIO
Jazz
CLUB Direção musical e teclado: Paulinho Machado—Direção Geral: Cinlnkt it Paula—Tentos: Flávlo Marinhe

Hotel Méridien (subsolo)—Tels.: 541-9M6 e 275-9922 R: 717 Swvito d* M» . p«mr

Lá Você vice o inglês do rádio, TV news,
dos sports e negócios. O REGENT COUR-
SE treina do iniciante ao EXECUTIVO: busi-
ness, trade, e TOEFL p/ universitles. Em
Jan/Fev programe seu filho em nI INGLÊS
NAS FERIAS, também na ensolarada FLO-
RIDA. Liguei 021 225-7280 Rm.309. Prof.
Alcides. Ou escreva. R. Ferreira Viana,
29/309 Rk). CEP 22210.

m espetáculo de WOLF MAYA
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SISTEMA RODÍZIO2 CONJUNTOSPISTA DE DANÇAAR REFRIGERADOESTACIONAMENTOC/MANOBREIRO

De 4a à Domingo
grátis sua 1* Vodka Orloff.

Rua Garcia D'Ávila, 15
i Tel.: 267-6596

imingo Tel.: 235-1113
cInio WBRAXRua das Laranjeiras, 114

Tel». 285-5767 e 285-6654

APRESENTA
Um Show t» Ronaldo Bftttoll'
DlreçJo Musical—Maestro Eduardo Lages
Produto—Acácia Gomes

PRONTA ENTREGA 1
MALHA TRICÔ

FESTEJA SEU ANIVERSARIO
QUALQUER PEÇA NCZ$ 95,00 À VISTA

Sy R. Visconde de Piralá, 550/306. Ipanema. Tel.:274-1391 /

M KADETTTEATRO GLORIA

Dia 3 de novembro das 20:30 às 23:00 hs.

LEILÃO
KADETTCURTATEMPORADAde 6 a 10 de novembro às 21:00 hs. Av. Bartolomau Mltra 123

¦BPS O público exialu ê
aT | a AgnaldoORGANIZAÇÃO

prorrogaMICHEL KHOURYDANTON VAMPRE JR.
sua temporada.

LOCAL: RUA VISCONDE DE PIRAJA, 490
TEL.: 259-7442 • IPANEMA 0 MARAVILHOSO

Realização ENCONTRO DE
GERAÇÕES NA MÚSICA ROMANTICA.

IMPERDÍVEL!H.Stem
HORÁRIO 23HS

De 4' a Domingo Couvert
NCz$ 50,00 p/pessoa

«MliUfê*Joalheiros

Programa Sala de Aula
Prof. Júlio Lopes
3?s e 5?s de 12:00 às 13:00h
Rádio Imprensa FM 102,1 sntro Educacional

fai

RESERVI
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jr Recbm divorciada apaixona se novamente. mas as Ralph Macchio. Noriyuki Pat Morita. Robyn Livelycolsas se complicam quando o ex marido resolve e Thomas Ian Griffith. Art Madureira 1 (Shoppinglutar pela custbdia da filha do casal EUA/1988 Center de Madureira — 390 1827) 14hl 5. 16h30.
ABISMO DO TERROR (Deepstar six), de Sean 18h45- 21h- <10anos)

Cunningham Com Taurean Blacque. NancyrjgULWMWVA MREAPRESENTA 
QOES Cinema/ CRITICAL 'sexo, mentiras e videotape' ' Fotos de divulge^

X A COISA CERTA ,00 the ** thing). F""" 
" T" I

de Spike Lee. Com Danny Alello Oss,e Davis. ^^0^^11 2.150-325.0746)^0 2^ Herbert Grbnemeyer^ Rolf^(^e SafSo J^(Rua M WF 'IRuby Dee o Gioncorlo Esposito Cinema I (Av. 6J. 4s 1 7, 19h. 21 h Sibado. domingo e feriado. VolunttriM da PAtrla flfl — 9fift BUai I7h lOh :' • • • ; 4 ?;if £
Prado Junior. 281 - 295 2889). 14, 16h30. partir das 15h PalM (Prapa Flonano. 45 _ 220 21 h Z «rca ,10 ' ' 19h' l W M>
19h. 21h30. (14 anos).Contmuafao 3135) de2" a6".4s 12h. 14h. 16h. 18h. 20h. 22, • m * .
Numa pizzaria admlnistrada por Italo america S4bado. domingo e feriado, a partir das 14h Para Historia de amor entre o compositor Robert Schu , • . y' , * m
nos. conflitos racials latentes explpdem num dla lodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628), mann e sua musa, Clara Wieck. flue optou pelo W .'S.i, V"
de forte calor. EUA/1989. Bruni-Ttjuca (Rua Condede Bonfim. 370 — 254- casamento e pela criai?4o dos filhos, abandonando W
MAQUINA MORTfFERA 2 (Lethal weapon 8975). Art-Madureira 2 (Shopping Center de Ma uma promissora carreira de pianista. Alemanha/ S -i -<
2). de Richard Donner Com Mel Gibson, dureira — 390-1827) 15h, 17h. 19, 21 h. (14 '983. . ; • , MRSDanny Glover. Joss Ackland e Joe Pes'ci Lido anos) NA TRILHA DOS ASSASSINOS (Dead bang). ,, |:W \s '
I /7j 285 Durante a implantacao de uma base de mlsseis no de John Frankenheimer Com Don Johnson. Pe- - JF »«s'. ¦ 21h30 (14 anos) Con fundo do mar, equips da marinha descobre uma nelope Ann Miller, William Forsythe e Bob Bala * F jrvi ^tinuafio. caverna e o centra de comando 6 atacado violen- ban. Lagoa Drive-In (Av Borges.de Medelros, i»f ^] . * >Dois detetives. de temperamentos e mdtodos tamente. EUA/1989 1.426 - 274-7999) 20h30. 22h30. At6 quarta • i <, > -1 ' „ '
opostos. cacam traficantes de drogas acoberta (14 anos) ' S s '* ' idk % v 3
dos pelo consuiado da Africa do Sul EUA/ TRAVESSURAS AMOROSAS DE UM DIABO n , , , re -MB:
1989 ADOLESCENTE (My demon lover), de Charles Detetive 6 contratado para encontrar o assassino f i Ka- W
A ARMADILHA DE VENUS (Die Venusfal Loventhal. Com Scott Valentine. Michelle Little. de um policial e as pistas vSo dar em uma organi ¦ BR s
le). de Robert van Ackeren. Com Myriem Rous Arnold Johnson e Robert Trebor Paliici0-2 (Rua zapao secreta e raclsta. EUA/1989. ||tesel. Horst-Gunther Marx e Sonja Klrchberger do P.asselo. 40 — 240-6541) 13h40. 15h30, OS SAFAD08 (Dirty rotten scoundrels), de |9 + _
Ari-Fiishton Mnll 4 (Estrada da G[1vea. 899— 17h20. 19h10, 21 h. Opera 2 (Praia de Botafogo, Frank Oz. Com Steve Martin, Michael Calne, Glen- V
322-1258): 15h. 17h20. 19h40. 22h. (16 340 — 552-494B). Barra-2 (Av das Americas, ne Headly e Anton Rodgers. Jdia (Av. Copacaba M I
anos). Desconto de 30% mediante a apresenta- 4.666 — 325-6487). Tijuca 1 (Rua Conde de na. 680 —255 7121). 15h. 17h10,19h20,21h30 18 ¦ ' ¦ " 1 *J»~ ;5 11 t 1
caodocupomdoGuiadoassinanteedocart§0 Bonfim, 422 — 264-5246): 14h10, 16h, 17h50. (10anos). X s **
dn ipirnr IR rnniim/acao 19h40. 21h30. Madurelra-3 (Rua Joao Vicente. _ . ... ; H 4/ £&$, jit ''
M6dico de 30 anos vive obcecodo pela Id6la de 15 — 593-2146). Ramos (Rua Leopoldlna Rego. s espertos golpistas fazem um trato. o primeiro ffij , ,.
^contror o mu"h^r^deole vaqa pe^ cidode 52-230-1889): 15h30.17h20,19h10,21h (10 ^ oonseguir arrancar 50 mil d6lares de uma ' 

^ L&X >> ~
procura de um^i^nde amor.^temanha/198^ anos). mutajlca com odireito de atuar sozinho na 4rea * ; 

1
AINSUSTENTAVEL LEVEZA DO SER (The Adolescente transforma seem monstro, quando se . J^tk^ AfldAS
unbearable lightness of being), de Philip Kauf- sente atraldo sexualmente por alguma garota. MATADOR DE ALUGUEL (Road house), de MOC.TinWPJt ^ ¦'
man. Com Daniel Day-Lewis. Juliette Binoche. EUA/1987. Rowdy Herringtoo. Com Patrick Swayze. Kelly V
Lena Olin e Derek de Lint I'eneza (Av Pasteur. Lynch. Sam Elliott e Ben Gazzara. Bristol (Av '' KTU>UT71U Ann,
184 — 295-8349). Tijuca-2 (Rua Conde de ^ Minlstro Edgar Romero, 460 & 391-4822) mUlfWT friOtda €''''
Bonfim. 422- 264-5246): 15h. 18h. 21 h. (16 ¦ CONTINUAQOES 14h30.18h50. (16anos). prOblWUSiiCCt'1'"anos). ContmuagSo. Lutador impiedoso trabalha como leoo-de-chScara Antrt nttl >MMico e fotpgrafa vivem apalxonada histbrla QUE BOM TE VER VIVA — (Brasileiro), de de um clube noturno barra pesada. onde as noites '
de amor, quando explode a repressao em Praga Lucia Murat^ Com Irene Ravache Estagao 3 (Rua acobom em confusSo. EUA/1988. CITIWO UUVOyCUlO
e eles s3o obrigados a emigrar Baseado no VoluntSrios da P4trla. 88 — 286 6149) ' I7h30, 'QU& tfrGVUtiCflromance homfinimo de Milan Kundera. Franpa/ 19h30.21h30 (Livre) BvTrmTiA '• /VMM n*>tmhnflet1988 Entrevistas com oito expresas pollticas brasilelras. uCltftrmuu."
A DAMA E O VAGABUNOO (Lady and the intercaladas com os dellrlos e as fantasies vivldas MARAVILLAS — De Manuel Gutierrez. Com Fer  . ^-<' |. | "fl.
tramp), desenho animado de Walt Disney. Du P°r um^ personagem fictfcia. ProdupSo de 1989. nando Fernan Gbmez e Cristina Marcos. Hoje. ds * •, ¦
blado em portugues Studio-Paissandu (Rua  20h. no Cineclube da Casa da Espanha. Rua Vit6 : ^ ftSenador Verguelro. 35 — 265-4653) 13h50. CONTOS DE NOVA YORK (New York stories). rio da Costa. 254. Versao original, sem legendas ft. 1 I I 1 I I ft
15h20. 16h50 At6 domingo (Livre) Reaore "'me divldido em tres partes: LiqSes de vida. de Espanha/1980 r?I ' 

V l'l'^SPf AlflM A';A Li I I IIsentapao. Mar,ln Scorsese, com Nick Nolte. Rosanna Ar- I I ¦ ft 1 • 1 M ft Til 1 ^ M I I U
RomSntica histbria de amor entre uma cadela quettee Patrick ONmI:/I WrfasemZoe.de Francis tflwTjKTJ? A <? " ' L ill I I 1# I ^ f\ .1 I III I'll Ide luxo e um cachorro vira-lata. que vlve nos Ford Coppola, com Heather McComb. Talia Shire ^ ^ V WX k/IJI|\/ ±XV/LJ 1 M \ J I ft
becos. EUA/1955 e Giancarlo Gianini: £dipo arrasado. de Woody MOSTRA CANTAO DE CULT MOVIES—Ho V v
INDIANA JONES E A OLTIMA CRUZADA fe'f'^^^SuaCMp^eTBoenJfme2°4- L^TSe^'r^S^sfsf ComVri.Tf D S  ElucubrapOeS SftO ineviUveis. Soderbergh U8a O
soieibera°comSHartiseonSFord. Sean Connen/" f^'cfuxjij^^Dnr' ^nojr^' Ros3nna -Artiue"8 6 Ver"a Bloom. Candido Men-' Rogerio Durst video como elemento de estranhamento. Como tru-,
Denholm Elliott e River Phoenix. Campo Gran- Vq^ '! — 255-°953' 14h'16h3°- des (Rua Joana Angelica. 63 - 267-7-295). meia ^  que para reSSaltar a frieza das paixOea entre 86U8
de (Rua Campo Grande. 880 — 394-4452)- l ,e) nolte. (18 anos) __ __ EM s6 de Batman vive o canto eBcuro personagens. Como met&fora da sociedade america-
i4h, 16h20. I8h40. 21 h. Bruni-Miier (Av . Tim n„„„n r.m ,art Tarda da noite. por acaso. homem envoive-se nu lm.1 da cultura americana. Estr6ia hoje em na, onde as relagSes s^o permeada8 por modernida-

Minf'J^?; Ntehofson! IWch™ Kea^on 10m Ba^ng^ ^Robert ^ s^rie de episbdios insblitos ao conheceflste 1^1 oircuitinho — Star Ipanenia, Art Copaca- (je e tecnologia. Mas felizmente o diretor resiste &
PKWK w^hfo^Tp^lSa^rG^ ;!v"Tc"ruATi9P8r 

bana eArt Fashion Mall 2 - sexomenti- tentapao de ser p6S,moderno. Ele constrbi sen fllme.'
anos) Reapresentaqao 3835). Madureira / (Rua Dagmar da Fonseca. 54 • / 984. ras e videotape (sex, lies and videotape, EUA, 1989). em cima de manjada e divertida crltica de costu-.
A procura do Santo Graai. 0 her6i envoive-se - 390-2338). None Shopping MAv. Suburbana. escolha 0 seu presidente - Hoje: Cetu Com 26 anos, nenhuma experiencia em longa-me- mes. Burila dialogos exatos. Se revela um grande.com criminosos nazistas. com uma perigosa 5 474 - 592-943°) i3h; i5h3°. i8h 20h30. ho i/arpas (Brasileiro). documentirio de Ana Caro- « tragem cinematogrdfico, orgamento baixo e quatro diretor de atores, tlrando grandea interpretacOes do"
LUdoaavemuras"'^198^"°' 

aC°S'U AMr (Rua sliva Rabeb. 20 - 249 454^. (Sua VoiunWHos'da ptia:m-^286°efat°reat\Steven Soderbergh fez uma obra que seduziu popu]ar mas aempre subaproveitado James Spader!
_ al UCB_e A DC10A Ofaria (Rua Uranos. 1.474 — 230-2666). I3h30. At6 terga. (Livre). 0 Festival de Cannes deste ano — prgmios de me- __ de Abaixo de zero e Presente de grego, por exem- •
MFRvnQ htwia !!^ I ^ 16h-18h3°- 21 h-Barra 3 ^Av-das Americas. 4.666 0 cotidiano do Brasi, entre as d6cadas de 30 e Rn lh°r filnie e melhor ator (James Spader) - e provou plo _ da bela e apagadinha Andie MacDowell — de
nervious). de Pedro Almodovar Com CaTmen ^fnttT^na ifkl d^AmfricaT^ee l °HS ,atOS maiS matcanles da «poca getulista! denS°' GreyStoke ~6 d0S desconhecldos Peter Gallagher e
Maura. Antonio Banderas. Fernando Guillem 1^1^? " ctriocl (Rua Conde de Bonfim 338 Pr0dU?5° de 1974' intellgente 6 muitO, muitO dlvertido Laura San Giacomo.
Julieta Serrano. Studio-Paissandu (Rua Sena- - 228 siWiTh. I5hi5. I7h20. I9h45. 22h escolhaoseu presidente — Hoje: jsnio E o seguinte: a friglda e problemdtica Ann (An- Steven Soderbergh se revela um autor logo nodor Vergueiro. 35 - 265-4653): de 5» a do- Opera 1 (Praia de Botafogo 340 — 552-4945). a 24 quadros (Brasileiro). documentSrio de Luiz die MacDowell) 6 casada Com 0 jovem, ClnlCO e bem primeiro filme, responsabilizando-se por roteiro,

,SRhl^2,0i.,2o0n 1o°n^nh 2,a,^ 4" Rio-Sui (Rua Marques de Sao Vicente. 52 Alberto Pereira EsiapSo 1 (Rua Voiuntarios da sucedido advogado John (Peter Gallagher) que pre-' direl;ao e montagem. Sua obra escorrega no final.
Reamesemacio 0"° 274-4532). America (Rua Conde de Bonfim. 334 P^tna. 88 - 286-6149) I8h30. At§ terga. (14 varica com a saliente cunhadinha Cynthia (Laura quando o esquislto Graham 6 empurrado na dire?ao•
DramaihSo com humor. Dubiadora. gravida. NonTshoooinol ?(Av oT .. San Giacomo). Este arranjo familiar fica abalado de uma question&vel normalidade sexual. Fazer.o!
abandonada pelo amante. que resolve viajar I9h. ^co^^Json^m^i^X^do tZ com a chegada do vagamundo Graham (James Spa- qu§? 0 cineasta 6, apesar de tudo, um ameri-;com uma nova namorada. mas acaba barrado 21h30. Leblon 1 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 sidente JSnio Quadras Producao de 1981 amigo de John e CheiO de esquisitices CanO. E Se istO compromete O filme no aspecto
oua^auercusto^Esoanha/^987 

<'U8r ma 239-5048). Roxy (Av. Copacabana. 945 - 236- J®1 ^ que levam Ann e Cynthia a repensarem seus rela- moral valoriza-o cinematograficamente. searo,quaiquercusto Espanha/1987 6245): 13h. I5hl5.17h30.19h45. 22h. AossSba- ESCOLHA O SEU PRESIDENTE Hoie_Os cionamentos. Bom, at6 ai nenhuma novidade. O mentira? e videotave 6 uma aerad&vel subversao noAMADEUS (Amadeus). de Miios Forman. dos. iamWm 4 meia noite. Sao Luiz 2 (Rua do JZ filme traz o sexo e as mentiras de sempre. O diretor rodo americaM drf^rcinema 
8Ubversao

^T^h.^MMeh^^OhfMLiv'er'0 
G'an Volu^osf 88 " 286^149): 20h' a,6 e roteirista Soderbergh inova ao introduzlr o video- ;

Fiamengo. 72 — 285-0642): I5h. i8h. 21 h. ,e,?a (Llvre) , tape. Seu Graham 6 impotente e s6 se liga vendo ,
(10 anos). Reapresemapao. SEXTA-FEIRA 13  PARTE VIII JASON A hist6ria do Brasil. de 1945 at6 os anos 70. fitas Com depoimentos sexuais de mulheres. CotaQao: ? it
A vida do genial compositor Wolfgang Ama- ATACA EM NOVA IORQUE (Friday the 13 analisada paralelamente & ascensao do presidente
deus Mozart, segundo as membrlas do rival Pan V!H-Jason lakes Manhattan), de Rob Hed- J"scelino Kubitschek. ProducSo de 1980 ¦¦ vAntonio Salien Baseado na perjade Peter den. Com Jensen Daggett. Sean Robertson. Char ESCOLHA 0 SEU PRESIDENTE — Hoje: Jango M SIWMBHMIH .... HBfe; jSchaffer Oscar do melhor filme. atof (F. Murray les McCulloch e Barbara Bingham. Metro-Boavis- (Brasileiro). document^rio de Silvio Tendler EstaAbraham) diretor diretor de arte llgurmo.som. ,a (Rua do .Passelo. 62.- 240 1291): 13h30, qio 1 (Rua Voluntdrlos da P£tria. 88 — 286 , ./ ' '
roteiroemaquilagem fcUA/1984 15h30.17h30.19h30.21h30. LaigodoMadtado 6149): 22h. Atftterpa. (Livre) - • ... \£mj (Largo do Machado. 29 — 205-6842), Condor .  . . . . ...

Copacabana (Rua Figueiredo MagalhSes. 286 ^pa eto polit ca de Jango, desde a eleipao para
255-2610): 14h, 16h, 18h, 20h. 22h. (14anos). m° "° 8 ' 6m
O c£u SE ENQANOU (Chances are), de Emile rroaugaoSEXO, MENTIRAS E VIDEOTAPE (Sex. lies Ardollno. Com Cybill Shepherd. Robert Downey MOSTRA NOVA IORQUE NO CINEMA —'

and videotape), de Steven Soderbergh. Com Ja- Jr.. Ryan O'Neal e Mary Stuart Masterson. Art- Hoje: Procura-se Susan desesperadamente (Des- " wmes Spader. Andie MacDowell e Peter Gallagher Fashion Mall 3 (Estrada da Givea, 899 — 322 perate/y seeking Susan), de Susan Seidelman. tfriyVlHrTplArt-Copacabana (Av. Copacabana. 759 — 235- 1258), Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237 Com Madonna. Rosana Arquette e Aidan Quinn. Iux0 6 um cachorro vira-lata. que vive nos becos.
4895). Star-lpanema (Rua Viscondede Piraj^; 371 9932): 15h30.17h40.19h50, 22h. Art-Casashop- CSndldo Mendes (Rua Joana Angelica, 63 — EUA/1955.-521-4690): 14h, 16h. 18h. 20h. 22h Art-Fas- ping I (Av. Alvorada, Via 11 2.150-325-0746) 267-7296): 16h. 18h, 20h, 22h. (14anos) Jjfhion Mall 2 (Estrada da Givea. 899 — 322-1258) de 2* a 6". As 16h40.18h50. 21h. SSbado. domin A partir de um aniinclo de lornal dona de rasa v» flfrvrDiC 

'
de 2s a 6»;As 16h, 18h. 20h. 22h SSbado, domin g0 e feriado, a partir das 14h30. An-TIJuca (Rua entediada pasia a seaulr ToessSa ciiada na men 0 COMETA VASSOURINHA - Opereta-rock O PATINHO FEIO. O ESTRANHO DO NINHO mJLX-lRAS
go e feriado. a partir das 14h (16 anos) Conde de Bonfim, 406 — 254 9578)' 14h30. sagem e acaba confundida com ela num caso de in,antil de Dem6trio Nicolau e Fernando Lobo. — Texto de Aurimar Rocha. Diregao de Wagner JARDIM ZOOL0GICO — 2.400 animals entre
TriSngulo amoroso entre marido. muttier e cunhada 16h40.18h50. 21 h. (Livre). roubo dejiias. EUA/1986 Dire?So de Demfetrio Nicolau. Com o Pessoal do Lima. Teatrode Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfo r6ptei5. aves e mamlferos. Parque da Quinta da
muda com a chegada de um personagem. que usa mnnnimn.ncuc u, Maluquinho. Teatro Clara Nunes. Rua MarquSs de de Paiva, 269. Hoie. is 18h. Ingressos a NCzS BoaVista. s/n° (254-2024) De 3» a dom.. das 9h
uma c^mara de video como voyeur. Palma de ouro K-9 —UM POLICIAL BOM PRA CACHORRO w c 

_ 
T'^ uT'' SSo Vicente. 52 (274-9696). Hoje, 4s 17h30. In- 15,00. Desconto de 20% no ingresso mediante 4s 16h30. Ingressos a NCz$ 12.00. Entrada franca

e pr§mio de melhor ator em Cannes EUA/1989 (K-9). de Rod Daniel. Com James Belushi. Mel c u, f ,< < r n „ \° 0ressos a NCz$ 20'0a Desconto de 20% n0 in" apresentapao do cupom e do cartao de assinante para crianpa al6 um metr0 de a|tura
^ Harris Kevin Tiahe e Ed O'Neill Larao do Marha schlondortf. Com Ornella Muti. Jeremy Irons. gresso mediante apresentagao do cupom e cartao doJ.fi.. r,O PREPO DA PAIXAO (The good mother), de c/o 2 (Largo do Machado 29 205 6842) 14h Alain Delon e Fanny Ardant. Centro Cultural Ban de assinente do J.fl O espetSculo comega rigoro- OS TRCS PORQUINHOS E O LOBO MAU  PARQUE PLAYTOY TIJUCA— Parque de
Leonard Nimoy. Com Diene Keaton. Liam Neeson. ish iph 9nh 99h „ o aV' c0 do Brasil (Rua 1" de Marpo, 66) 18h30 (18 samente no horirio ? . j i/ . = r, - J i u • dlversoes. Dlariamente. das 10h Ss 22h Tijuca Off
Jason Robards e Ralph Bellamy Studio-Copaca J w; l ^ ? I ( l A1 anos) Texto de M^aurlcio Barros. Direpao de Jpyr Pinhei- shopping. Av. Maracana. 987 Ingressos a NCzS
bana (Rua Raul Pomn&la 102 — ?47-R900^ /o vorada. Via 11.2.150 — 325-0746) de 2» a 6a. is TISTU O MENINO DO DEDO VERDE — Texto ro. Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfo de 3.50 (por brinouedo) e a NCzS 28 00 (dez brin
blon-2 (Av Ataulfo de Paiva 391 —239 50481 17h. 19h. 21 h. SSbado, domingo e feriado. a partir Em Paris. 1885. homem encontra jovem mulher e de Maurice Druon. Tradugao e adaptapao de Oscar Paiva. 269. Hoje. 4s 16h30. Ingressos a NCzS quedos)
15h 17h10 19h20 21 h30 7"//uca Palace MRiia das 15h. (Livre) dedica-se a seduzi-la para descobrir. no final, que Felipe e Neyde Mendonga. Direpao de Ivan Merli- 15.00. DAor..,C m.vrnv d add a o
So6 18h5B0On21h;nI4 7)228 

4610)- 14h30- KARATE KID 3 - O DESAPIO FINAL (The ^^ranTet^ ^qSl^^ 52^^ De U" ™NT° D! FdADpAS -Mcusical ^iversaes. De3=a6» de 16h 4s|2ih; e sRml16h40.18h50. 21h. (14 anos) karate kid - par, III, de John G. Avlldsen 1984.
espetSculo comepa rigorosamente no horSrio. 52 (239-8545). De 5= a dom.. 4s 16h. Ingressos a Zaslwppl^^^Alvora*. 2 150 'OS ALQUIMISTAS — UMA COM&DIA PARA NCz$ 20.00. Criangas que levarem uma varinha de
CRIANQAS —Texto de Jean Leclerc. Diregao de condSo, pagarao NCz$ 15.00. Maiores de 60 anos —

.  • Gedivan de Albuquerque. Teatro da Cidade. Av. naopagam. UC1RCO

\4EUMEU3tn I'hfo'lg^essos a NCzt 1 Watescbnfcot  CIR,C0 " "OSCOU - Show das 4guas dan-
12h15. 15h15. no Candido Mendes. Rua 1° de Pilblica do Rio de Janeiro. Av Presidente Vargas. no ingresso mediante apresentapao do cupom e MCINEMA ?anle,s' chimPanz6s acrobatas. cavalos apaluzas.

Marpo, 101 Entrada franca. 1.261 Entrada franca cartao de assinante do J.fl. . A DAMA E O VAGABUNOO (Lady and the
VIDEOS NO ADUANA — Exiblcao do video The X!™°S^I0,^NC° D° BRAS'L-As 17h30 CHAPEUZINHO VERMELHO-Texto de Maria 'ramp;, desenho animado de Walt Disney Dubia- 17h30 e 20h edom. e ferlados. 4s 10h. 15h. 17h30

Police. Around the world. Hoje. a partir das 18h. Clara Machado. Direpao de Limachem Cherem. ®J,PC>r ugu6:sj^27^7999)"'^^bTdom8 6 2°h 'n9ressos cadeira lateral a NCzS 25.00
VIDEOTAKE/FESTIVAL JACK LEMMON no Aduana Video Rua da Alf4ndeaa 43 origues. as ian u aesconnecitfo de Ruy Santos Teatro da Ahani?a Francesa da Tijuca. Bua Andtatie J"'edelros, 1.4,ZB 274-7999). hoje. s4b. e dom (adulto) e NCz$ 15.00 (crianpa). cadeira central a
Exibipaod eDesaparecido-Um grandest*,o. AKendega.^S H0Je. nc.Centro Culural Banco do Bras,I. Rua 1= Neves. 315 (268-5798). Ho,e. 4s 17h30 Ingres JslShie (Llvre) ^C2$ 3'000 (Sdu|,o) e(NCzS 20.0P (crianga) e a
de Costa-Gavras Hoje. as 18h15. no CSndido n NEflRQ Nn tflnFn FvIKm„;w ^ - , ,, sos a NCzS 10.00. Acompanhante nao paga. Romantica histdria de amor entre uma cadela de NCzS 150.00. camarote de quatro lugares
Mendes. Rua 1 ° de Margo. 101 Entrada franca. Lra de Marcelo Macha^ /TsSs Jo cinema V,DEO® N0 GIG ~ E,xlbHl,;a0 do,vid«° The son9negra. OB iviarceio iviacnaao. p.s oivas ao cinema remains the same, com Led Zeppelin Hoje. a partirETERNAMENTE BEATLES — Exlblgao de brasileiro. de Vik e Adauto dos Santos e Mulher das 21 h. no Gig Restaurante e Video Bar. A\i ? A programagao publlcada no ftore/roest4 sujelta a alteragoes de illtlma hora. E aconselh4vel confirmar horSrios e programas por telefoneReadv Steadv Go — Beatles Collage Hoje. 4s negra TV de Vik Hoje. 4s 18h30. na Biblioteca Gen San Martin. 629 D As critlcas publicadas no Roteiro obedecem 4s segulntes cotagoes. • Ru'lm ? Razo4vel ? * Bom * * ? Otimo * * * ? Excepcional

^nnnnnKnERnnHH *mr—rzz de 5" a domingo, 4s 18h20. 20h10. 22h De 2' a TIJUCA-2 — A insuslentivel leveza do ser 15h. diabo adolescente- 15h30. 17h20, 19h10. 21 hmJSUlAf ULrV 4a 14h40 16h30 18h20. 20h10. 22h (10 18h. 21 h (16anos) (10anos)
S S 19h30.'(78°norera 

da 
 m, 40CT8hM.A21 h 

'(U 
^noT) 

° ^ ^ CAMPO GRANDE

mSHOPPING m COPACABANA * CENTRO 
^CA^aiace^"^°i ?hR«h" rah^Th^iTano^''''"3ART-COPACABANA 

Sexo. mentirase video- 20h (Livre).^o. 22, (Llvre). 13h30.16,18h30.21h (Livre)
de 2* a 6", 4s 16h40.18h50. 21 h. S4bado, domin :ape: 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. (16 anos). ESTACAO 2 — Smfonia da pnmavera: 17h. 19, .. • „>
goelerlado. a partir das14h30. (Llvre) «...«.»« r- .. 21h (10anos) HORA — O grande mentecapto 11 h. 12h25. MB MEIERCINEMA-1 — Fafa a coisa certa: 14h. 16h30. ^UJ|a ' nhRn 1 Rhi r ifihdn iPhns iu,„iART-CASASHOPPINQ 2 — Abismo do terror 19, 21 h30. (14 anos). ESTACAO 3 — Que bom te ver viva: 17h30. ' ' U3'(L e) ART-MEIER - Batman. 13h30.16h. 18h30. 21 rir,^t
de 2* a 6». 4s 17, 19, 21h. S4bado. domfngo rnIunnp rnpanarARANA — <;„,«-«« 13 19h30. 21h30. (Livre) METRO BOAVISTA — Sexta-felra. 13 — Parte (Llvre) mNITEROIferiado. a partir das 15h. (14 anps) _ Pane VIII - Jason ataca em Nova lorque: 14, 0PERA-1 — Batman: 14, 16h30. 19h. 21h30. i fh30~ 1 ThSf)71 Bhan ll'hSoTl'4 InTf 

13h3°' BRUNI-M6IER - Indiana Jones e a uluma cru ARTE-UFF - Que bom te ver viva 16h30.
ART-CASASHOPPINQ 3 — K-9 — Um policial 16,18, 20,22, (14 anos) (Livre) . (itanos) zao'a: 14h30,16h40.18h50. 21 h (10anos) 18h10.19h50. 21h30 (Livre) At6quarta

^4b'ado° d^lnoo eTerifldo 'ria, 1 Bh n"{ COPACABANA - Contos de Nova York: 14h. OPERA-2 - Travessuras amorosas de um diabo °L°f(PN " Ba,Wan' 13h' 15h30' 18h' 20h3° PARATODOS - Abismo do terror 15, 17, CENTER - O preco da paixao 14h30. 16h40.S4bado. domingo e feriado, a partir das 15, (LI i6h3o, 19h. 21h30 (Lhrre). adolescente: 14h10. 16, 17h50. 19h40. 21h30 (Llv7 19h. 21h. (14 anos) 18h50. 21 h (14 anos)
EAeuinw MAI i 1 Ah, ri~ JOIA — C>* wfadnr 1Rh I7hm iQhon <1°anos) PALACIO-1 - Batman 13hS0. 16, 18h30.21 h  CENTRAL — Travessuras amorosas de um diabo

2«a6^f?6h^ 20h ?7h qsh»^n^np (10anos) 
¦ 7h10' 19h2a 21h3a VENEZA — A insustentivel leveza do ser 15, ' ^ Bff4 MPS V, OT.A J?.TA adolescente 14h10. 16h. 17h50. 19h40 21h30

T ' ! )' 18h.21h (16anos) PALACIO-2-Travessuras amorosas de um dia (10anos)teriaao. aparuraasi^n uranos) RICAMAR — O c4u se enganou: 15h30. 17h40. b° adolescente 13h40. 15h30. 17h20. 19h10. RAMOS — Travessuras amororsas de um d/abo cinema 1 rrmandn dn pxtnrminm idh^n
SSr^r6^.L4^hST80,Tr?2he aCATETEEFLAMENGO -—Abismo do terror de 2" a 4s 12h 

^ ^ ^ ^
S4bado. domingo e fer.ado, a partlr das 14h (16 sibS^^lmel^i.e'(LilfeT5' ^RG°"^CHADO 1 -Sexta feira. 13- 14h. 16, 18h. 20H. 22h Sabado. dommgo e OLARIA Batman 13h30. 16, 18h30 21h " Ba,man 13h3° 16h' 18h3° 21h
anos' Parte VIII — Jason ataca em Nova lorque 14h. feriado. a partir das 14h (14 anos) (Livre)
ART-FASHION MALL 3 O c6u se enganou STUDIO-COPACABANA O prefO da paixSo: 16, 18h. 20h. 22h (14 anos) rex Vesoan/a a nrefeita prtinra 14h 14h?R NITEROl Batman 13h. 15h10. 17h20. 19h30
16h30.17h40.19h50 22h (Livre) 15, 17h10 19h20 21,30. (14 anos) LARGO DO MACHADO 2 - K 9 — Um policial 16h45.19h10. 20h25. (18 anos) KMA TjTTRETRA^R 21h40 (Livre)
ART-FASHION MALL 4 — A armadilha de V6 bom pra cachorro 14, 16, 18, 20, 22h (Li v/itAria a rtama d„ ™,«-1 -?hin 1 Rh 1 Bhin NITEROl SHOPPING 1 007 Permissaopara
nus: 15, 17h20. 19h40. 22h (16 anos) MlPANEMA ELEBLON V'6) 18h19h30. SU naanosT 

' ' 16 30 
TA r-AVVT>A nTT£ 14h30. 

16h45. 19h. 21 hi 5 (10 anas)
BARRA-1 —Batman 13h. 15h15.17h20.19h45. LIDO-1 — Mdquina mortifera 2 14h30. 16h50. rxLrUxi. NITEROl SHOPPING 2 Abismo do terror 15h
22h (Livre) CANDIDO MENDES — Mostra Nova York no 19h10. 21h30 (14anos) /MTpjjTjQtA ART-MADUREIRA 1 — Karate Kid 3 O desa 17h.19h.21h (14anos)
BARRA-2 — Travessuras amorosas de um diabo cmema Ver em Nostras UDO-2 Amadeus-15, 18, 21 h (10anos) ho final 14h15.16h30.18h45, 21 h (10 anos) WINDSOR Sexta feira. 13 Parte VIII
adolescente 14h10 16h 17h50. 19h40 21h30 LAGOA DRIVE-IN Na trilha dos assassmos AMERICA Batman 14, 16h30. 19, 21 h30 ART-MADUREIRA 2 Abismo do terror 15, Jason ataca em Nova lorque 14h30 16h40
(10 anos) 20,30 22h30 (14 anos) ?9h% "2h 

(Livre) 
' 17h3°' ' ' 17, 19,21 h (14 anos) 1 BhSO. 21 h (14 anos)

BARRA-3 — Batman 13,15h15.17h20.19h45. ,„,nll1 „ 'ART-TIJUCA - O c6u se enganou 14h30. BRISTOL Indiana Jones e a ultima cruzada mm —
22h (Livre) noh/iiPool 7 f™" 13h'. 15^15- 17h3a SAO LUIZ 2 Batman 14, 16h15 18h30. 161140.18h50.21 h (Livre) 16h40. 21 h (10 anos) Matador de aluguel BSSAO GONCALO
NORTE SHOPPING 1 - 13, 15,30. K 

^ ^ 8655065 4 me'8 1101,6 2°M5 (LiV'e) f^lVw 14 ^os) 
^ ^ ^ , 14h3°' 18M5° ('6an°5) STAR SAO GONCALO Indiana Jones e a18, 20h30 (Livre) STUDIO-CATETE O ninja dos nm/as 14, CARIOCA R-uman Hh IhhiR ,7hon MADUREIRA-1 Batman 13, 15h30 18, ultima cruzada 14h30 16h50 19h10 21 h30 (10

NORTE SHOPPING 2 — Batman 14, 16h30. ^^(uS ^ 16,18,20h. 22h (18anos) "45 
22b (L.vrf, 

3a 20h3° anos)
19,21 h30 (Livre) STUDIO-PAISSANDU A dama e o vagabun TIJUCA-1 r. tmrrrJBL. MADUREIRA-2 Batman 14h. 16h30. 19h. TAMOIO Desejo de matar 4 14h30. 17h50RIO-SUL Barman 14, 16h30. 19, 21h30 STAR-IPANEMA Sexo. mentiras e videotape do de 5®fa domingo. 4s 13h50. 15h20. 16h50 adolescente 14h10 16h 17h>iO iQhan'%ufin 2,h3° <Llvre) 21h10 (16 anos) Lutadores da liberdade 16h20(Livre) 14, 16h. 18, 20, 22h (16anos) (Livre) Mulheres i beira de um ataque de nervos (10 anos) MADUREIRA-3 Travessuras amorosas de um 19h40 (14 anos) At6 domingo

4 o CADERNOS o quinta-feira, 2/11/89 JORNAL DO BRASIL

Recém divorciada apaixona se novamente, mas ascoisas se complicam quando o ex marido resolve
lutar pela custódia da filha do casal EUA/1988
ABISMO DO TERROR (Deepstar six), de SeanS. Cunningham Com Taurean Blacque, Nancy
Everhard. Greg Evigan e Miguel Ferrer Art-Fas
hion Mall 1 (Estrada da Gávea. 899 — 322 1258)de 2a a 6a. ás 16h. 18h. 20h. 22h. Sábado, domin
go e feriado, a partir das 14h Art-Casashopping 2
(Av. Alvorada. Via 1.1.2.150-325-0746). de 2» a
6o. 4s 17, 19h. 21 h S4bado. domingo e feriado, a
partir das 15h Pathè (Praça Floriano. 45 — 220
3135) de 2" a 6». 4s 12, 14, 16, 18, 20, 22h
S4bado. domingo e feriado, a partir das 14h Para
todos (Rua Arqujas Cordeiro, 350 — 281-3628),
Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 370 — 254-
8975), Art-Madureira 2 (Shopping Center de Ma
dureira — 390-1827) 15, 17, 19, 21, (14anos)
Durante a implantação de uma base de mísseis no
fundo do mar. equipe da marinha descobre uma
caverna e o centro de comando é atacado violen-
tamente. EUA/1989
TRAVESSURAS AMOROSAS DE UM DIABO
ADOLESCENTE (My demon lover). de Charles
Loventhal. Com Scott ValenTine. Michelle Little.
Arnold Johnson e Robert Trebor Palácio-2 (Ruado P.asselo. 40 — 240 6541) 13h40. 15h30,
17h20. 19h10. 21 h. Ópera 2 (Praia de Botafogo.
340 — 552-4946). Barra-2 (Av das Américas.
4.666 — 325-6487). Tijuca 1 (Rua Conde de
Bonfim. 422 — 264-5246):,14h10, 16, 17h50.
19h40, 21h30. Madureira-3 (Rua Jòão Vicente.
15 — 593-2146). Ramos (Rua Leopoldlna Rego.
52 —230-1889): 15h30.17h20,19h10. 21h (10anos).
Adolescente transforma se em monstro, quando se
sente atraído sexualmente por alguma garota.EUA/1987.

Ralph Macchio. Noriyuki Pat Morita, Robyn Livelye Thomas lan Griffith, Art Maduretra 1 (ShoppingCenter de Madurelra — 390 1827) 14h15. 16h3018h45. 21, (10 anos)
RECOMENDA Cinema/ CRÍTICA* ' sexo, mentiras e videotape Fotos de divulgação

FAÇA A COISA CERTA (Do lhe right thing).
de Spike Lee. Com Danny Aiello. Ossie Davis.
Ruby Dee e Giancarlo Esposlto. Cinema 1 (Av.
Prado Júnior. 281 — 295 2889). 14, 16h30.
19, 21h30. (14 anos). Continuação
Numa pizzaria administrada por ítalo amenca
nos. conflitos raciais latentes explodem num dia
de forte calor. EUA/1989.
MAQUINA MORTÍFERA 2 (Lethal weapon
2), de Richard Donner Com Mel Gibson.
Danny Glover, Joss Ackland e Joe Pesei Lido
1 (Praia do Flamengo. 72 — 285 0642)
14h30.16h50. 19h10. 21h30 (14 anos) Con
linuação.
Dois detetives, de temperamentos e métodos
opostos, caçam traficantes de drogas acoberta
dos pelo consulado da África do Sul EUA/
1989.
A ARMADILHA DE VÊNUS (Dle Venusfal
le). de Robert van Ackeren. Com Myriem Rous
sei. Horst-Gunther Marx e Sonja Kirchberger
Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea. 899 —
322-1258): 15, 17h20. 19h40. 22, (16
anos). Desconto de 30% mediante a apresenta-
ção do cupom do Guia do assinante e do cartão
do leitor JB. Continuação
Médico de 30 anos vive obcecado peia idéia de
encontrar a mulher ideal e vaga pela cidade' á
procura de um qrande amor. Alemanha/1988.
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER (The
unbearable lightness ofbeing). de Philip Kauf-
man. Com Daniel Day-Lewis. Juliette Binoche.
Lena Olin e Derek de Lint Veneza (Av Pasteur.
184 — 295-8349). TiJuca-2 (Rua Conde de
Bonfim. 422 — 264-5246): 15, 18h. 21, (16
anos). Continuação.
Médico e fotógrafa vivem apaixonada história
de amor. quando explode a repressão em Praga
e eles são obrigados a emigrar Baseado no
romance homônimo de Milan Kundera. França/
1988
A DAMA E O VAGABUNDO (Lady and lhe
iramp). desenho animado de Walt Disney. Du
blado em português Studio-Paissandu (RuaSenador Vergueiro. 35 — 265-4653) 13h50.
15h20. 16h50 Até domingo (Livre) fíeapresentação.
Romântica históiia de amor entre uma cadelade luxo e um cachorro vira-lata. que vive nosbecos. EUA/1955
INDIANA JONES E A ÚLTIMA CRUZADA
(Indiana Jones and the last crusade). de Steven
Spielberg. Com Harrison Ford. Sean Connery.
Denholm Elliott e Rlver Phoenix. Campo Gran-
de (Rua Campo Grande. 880 — 394-4462)-
14, 16h20. 18h40. 21, Bruni-Méter (AvAmaro Cavalcanti, 105 — 591 2746). 14h30.
16h40,18h50. 21 h Bristol (Av Ministro Edgar
Romero. 460 — 391-4822). 16h40, 21, (10anos). Reapresentação.
A procura do Santo Graal. o herói, envolve-se
com criminosos nazistas, com uma perigosamulher e com o pai. um professor não acostu
mado a aventuras. EUA/1988.
MULHERES A BEIRA DE UM ATAQUE DENERVOS (Mujeres al borde de un ataque denervious). de Pedro Almodovar Com CarmenMaura. Antonio Banderas, Fernando Guillem eJulieta Serrano. Studio-Paissandu (Rua Sena-dor Vergueiro, 35 — 265-4653): de 5» a do-mingo. 4s 18h20, 20h10. 22h De 2a a 4» 4s14h40, 16h30. 18h20. 20h10, 22, (10 anos).Reapresentação.
Dramalhâo com humor. Dubladora. grávida, éabandonada pelo amante, que resolve viajarcom Uma nova namorada, mas acaba barradono aeroporto pela esposa que quer matá-lo a
qualquer custo Espanha/1987
AMADEUS (Amadeus), de Milos Forman.
Com F. Murray Abraham. Tom Hulce. Elizabeth
Berridge e Simon Callow. Lido 2 (Praia do
Flamengo. 72 — 285-0642): 15, 18, 21 h.
(10 anos). Reapresentação.
A vida do genial compositor Wolfgang Ama-
deus Mozart. segundo as memórias do rival
Antonio Salieri Baseado na peça de Peter
Schaffer Oscar de melhor filme, ator (F. Murray
Abraham) diretor diretor de arte figurino, som.
roteiro e maquilagem tUA/1984

A bela e
apagadinha

Andié
MacDowell

encarna Ann,
mulher frigida e

problemática
casada com um

cínico advogado
que prevarica

com a cunhada

Elucubrações são inevitáveis. Soderbergh usa o
video como elemento de estranhamento. Como tru-
que para ressaltar a frieza das paixões entre seus
personagens. Como metáfora da sociedade america-
na, onde as relações sâo permeadas por modernida-
de e tecnologia. Mas felizmente o diretor resiste à
tentação de ser pós-.moderno. Ele constrói seu filme
em cima de manjada e divertida crítica de costu-,
mes. Burila diálogos exatos. Se revela um grande,
diretor de atores, tirando grandes interpretações do
popular mas sempre subaproveitado James Spader |— de Abaixo de zero e Presente de grego, por exem-
pio — da bela e apagadinha Andie MacDowell — de
Greystoke — e dos desconhecidos Peter Gallagher e
Laura San Giacomo.

Steven Soderbergh se revela um autor logo no
primeiro filme, responsabilizando-se por roteiro,
direção e montagem. Sua obra escorrega no final!
quando o esquisito Graham é empurrado na direção
de uma questionável normalidade sexual. Fazer ,o
quê? O cineasta é, apesar de tudo, um ameri-
cano. E se isto compromete o filme no aspecto
moral valoriza-o cinematograficamente. sexo,,
mentiras e videotape é uma agradável subversão no,
modo americano de fazer cinema. " •

Rogério Durst

i_ EM só de Batman vive o canto escuro
¦ da cultura americana. Estréia hoje em

circuitinho — Star Ipanema, Art Copaca-
i^L ^ bana e Art Pashion Mall 2 — sexo, menti-
ras e videotape (sex, lies and videotape, EUA, 1989).
Com 26 anos, nenhuma experiência em longa-me-
tragem cinematográfico, orçamento baixo e quatro
atores, Steven Soderbergh fez uma obra quê seduziu
o Festival de Cannes deste ano — prêmios de me-
lhor filme e melhor ator (James Spader) — e provou
que o cinema americano pode ser sombrio, denso,
inteligente e multo, muito divertido.

É o seguinte: a frigida e problemática Ann (An-
die MacDowell) é casada com o jovem, cinico e bem
sucedido advogado John (Peter Gallagher) que pre-
varica com a saliente cunhadinha Cynthia (Laura
San Giacomo). Este arranjo familiar fica abalado
com a chegada do vagamundo Graham (James Spa-
der), velho amigo de John e cheio de esquisitices
que levam Ann e Cynthia a repensarem seus rela-
cionamentos. Bom, até ai nenhuma novidade. O
filme traz o sexo e as mentiras de sempre. O diretor
e roteirista Soderbergh inova ao introduzir o video-
tape. Seu Graham é impotente e só se liga vendo
fitas com depoimentos sexuais de mulheres.

BATMAN (Batman). de Tlm Burton. Com Jack
Nicholson. Michael Keaton. Kim Baslngere Robert
Wuhl. Odeon (Pça. Mahatma Gandhi. 2 — 220-
3835), Madurelra 1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54390-2338). Norte Shopping 1 (Av. Suburbana.
5.474 _ 592-9430) 13, 15h30. 18, 20h30.
Palácio 1 (Rua do Passeio. 40 — 240-6541).
An-Mèier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544).
Olaria (Rua Uranos. 1.474 — 230-2666). 13h30.
16, 18h30. 21 h. Barra 3 (Av. das Américas, 4.666325-6487), Sâo Luiz 1 (Rua do Catete, 307 —
285-2296). Barra-1 (Av das Américas. 466 —
325-6487). Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338228-8178). 13, 15h15. 17h20. 19h45. 22,
Ópera 1 (Praia de Botafogo. 340 — 552-4945).
Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicente. 52 —
274-4532). América (Rua Conde de Bonfim. 334

264-4246), Madureirá 2 (Rua Dagmar da Fon-
seca. 54 — 390-2338).^ Norte Shopping 2 (Av
Suburbana. 5.474-592-9430): 14, 16h30.19,
21h30. Leblon 1 {Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-5048). Roxy (Av. Copacabana, 945 — 236-
6245): 13, 15h15,17h30.19h45. 22, Aos s4ba-
dos. também à meia noite. São Luiz 2 (Rua do
Catete. 307 — 285 2296), Palácio (Campo Gran
de). 14, 16h15.18h30. 20,45. (Livre).

Cotação: ? ? ?>SEXTA-FEIRA 13 — PARTE VIII — JASONATACA EM NOVA IORQUE (Friday the 13 -Pari VIII—Jason takes Manhattan), de Rob Hed-den. Com Jensen Daggett. Sean Robertson, Charles McCulloch e Barbara Bingham. Metro-Boavis-
(a (Rua do Passeio. 62.— 240 1291): 13h30.
15h30.17h30,19h30. 21h30. Largo do Machado
1 (Largo do Machado, 29 — 205-6842), Condor
Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 —
255-2610): 14, 16, 18, 20h. 22, (.14 anos).
O CÉU SE ENGANOU (Chances are), de Emile
Ardollno. Com Cybill Shepherd. Robert Downey
Jr.. Ryan 0'Neal e Mary Stuart Masterson. Art-
Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea. 899 — 322
1258). Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237
9932): 15h30.17h40.19h50. 22, Art-Casashop-
ping 1 (Av. Alvorada. Via 11 2.150-325-0746)
de 2* a 6". 4s 16h40.18h50. 21 h. S4bado. domin
go e feriado, a partir das 14h30. Art-Ti/uca (RuaConde de Bonfim. 406 — 254 9578)' 14h30.
16h40.18h50. 21, (Livre).

yk" |

SEXO, MENTIRAS E VIDEOTAPE (Sex. liesand videotape). de Steven Soderbergh. Com Ja-mes Spader. Andie MacDowell e Peter Gallagher
Ari-Copacabana (Av. Copacabana. 759 — 235-
4895). Star-lpanema (Rua Visconde de Pirajá. 371-521-4690): 14, 16, 18, 20, 22h Art-Fas-
hion Mall2 (Estrada da Gávea. 899 — 322-1258)
de 2» a 6»; 4s 16, 18, 20, 22h Sábado, domin
go e feriado, a partir das i 4h (16anps)
Triângulo amoroso entre marido, mulher e cunhadamuda com a chegada de um personagem, que usauma câmara de vídeo como voyeur. Palma de ouroe prêmio de melhor ator em Cannes. EUA/1989
O PREÇO DA PAIXÃO (The good mother). deLeonard Nimoy. Com Diane Keaton. Liam Neeson.
Jason Robards e Ralph Bellamy Studio-Copaca
bana (Rua Raul Pompéia. 102 — 247-8900). Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239 5048)15, 17h10. 19h20. 21h30. TIJuca-Palace 1 (RuaConde de Bonfim, 214 — 228-4610). 14h30.16h40.18h50. 21 h. (14 anos)

luxo e um cachorro vira-lata. que vive nos becos.
EUA/1955.

MEXTRAS
JARDIM ZOOLÚGICO — 2.400 animais entrerépteis, aves e mamíferos. Parque da Quinta daBoa Vista, s/n" (254-2024) De 3» a dom., das 9hás 16h30. Ingressos a NCz$ 12.00. Entrada franca
para criança até um metro de altura.
PARQUE PLAYTOY — TIJUCA — Parque dediversões. Diariamente, das 10h 4s 22h Tijuca OffShopping. Av. Maracanã, 987 Ingressos a NCz$
3,50 (por brinquedo) e a NCzS 28.00 (dez brln
quedos)
PARQUE PLAYTOY — BARRA — Parque dediversões. De 3a a 6o de 16h 4s 22, e sáb„ dom eferiados, das 10h 4s 23h Ingressos a NCzS 20.00
(de 3a a 6a) e NCzS 25.00 (sáb.. dom e feriado)
Casashopping. Av Alvorada. 2 150

O PATINHO FEIO. O ESTRANHO DO NINHO— Texto de Aurimar Rocha. Direção de Wagner
Lima. Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo
de Paiva. 269. Hoje, 4s 18, Ingressos a NCzS
15.00. Desconto de 20% no ingresso mediante
apresentação do cupom e do cartão de assinante
doJ.a.
OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO MAU —
Texto de Maurício Barros. Direção de Jayr Pinhei-
ro. Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av. Ataulfo de
Paiva. 269. Hoje. 4s 16h30. Ingressos a NCzS
15.00.
APENAS UM CONTO DE FADAS — Musical
de Eduardo Tolentino. Direção de Fernando Carre-
fa. Teatro Vannucci. Rua Marquês de S. Vicente.
52 (239-8545). De 5a a dom., às 16h. Ingressos a
NCz$ 20.00. Crianças que levarem uma varinha de
condão, pagarão NCz$ 15.00. Maiores de 60 anos
não pagam.

O COMETA VASSOURINHA — Opereta-rock
infantil de Demétrio Nicolau e Fernando Lobo.
Direção de Demétrio Nicolau. Com o Pessoal do
Maluquinho. Teatro Clara Nunes. Rua Marquês de
São Vicente. 52 (274-9696). Hoje. 4s 17h30. In-
gressos a NCz$ 20.00. Desconto de 20% no in-
gresso mediante apresentação do cupom e cartão
de assinante do J.B O espetáculo começa rigoro-
samente no horário.
TISTU O MENINO DO DEDO VERDE —Texto
de Maurice Druon. Tradução e adaptação de Oscar
Felipe e Neyde Mendonça. Direção de Ivan Merli-
no. Com Carvalhinho e outros. Teatro Vannucci.
Rua Marquês de São Vicente. 52 (274-7246). De
5a a dom., às 17h30. Ingressos a NCz$ 25.00. 0
espetáculo começa rigorosamente no horãrio.
OS ALQUIMISTAS — UMA COMÉDIA PARA
CRIANÇAS — Texto de Jean Leclerc. Direção de
Gedivan de Albuquerque. Teatro da Cidade. Av.
Epitácio Pessoa, 1.664 (247-3292). Hoje. ás
17h30. Ingressos a NCzS 15.00. Desconto de 20%
no ingresso mediante apresentação do cupom e
cartão de assinante do J.B.
CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto de Maria
Clara Machado. Direção de Limachem Cherem.
Teatro da Aliança Francesa da Tijuca. Rua Andrade
Neves. 315 (268-5798). Ho|e. ás 17h30 Ingres
sos a NCz$ 10.00. Acompanhante não paga.

K-9 —UM POLICIAL BOM PRA CACHORRO
(K-9). de Rod Daniel. Com James Belushi. MelHarris. Kevin Tighe e Ed 0'Neill Largo do Machado 2 (Largo do Machado. 29 — 205 6842) 14,16h. 18h. 20h. 22h. Art-Casashoppmg 3 (Av Alvorada. Via 11.2.150— 325-0746) de 2» a 6», 4s17h. 19h, 21 h. Sábado, domingo e feriado, a partirdas 15'h. (Livre)
KARATE KID 3 — O DESAFIO FINAL (Thekarale kid — pari IIII de John G. Avlldsen Com

ÊÊ CIRCO
CIRCO DE MOSCOU — Show das águas dan-
çantes. chimpanzés acrobatas. cavalos apaluzas.
pôneis amestrados; além de palhaços e mágicos.
Pça 11 (231 0797) 5a e 6". ás 21 h. sáb.. 4s 15,
17h30 e 20h e dom. e feriados. 4s 10, 15, 17h30
e 20h Ingressos cadeira lateral a NCz$ 25.00
(adulto) e NCzS 15.00 (criança), cadeira central a
NCz$ 30.00 (adulto) e NCz$ 20.0.0 (criança) e a
NCz$ 150.00. camarote de quatro lugares

WBÍÊDEIEI
M CINEMA
A DAMA E O VAGABUNDO (Lady and th-
iramp). desenho animado de Walt Disney Dubla-
do em português. Lagoa Drive-in (Av Borges deMedeiros. 1.426 — 274-7999). hoje. sáb. e dom
às 19h15 (Livre)
Romântica história de amor entre uma cadela de

12h15. 15h15. no Cândido Mendes. Rua 1o de
Março. 101 Entrada franca.

Pública do Rio de Janeiro. Av Presidente Vargas.1.261 Entrada franca
VÍDEOS NO BANCO DO BRASIL —As 17h30Carmem Costa!Coração santo, de João Carlos Rodrigues. As 19h O desconhecido, de Ruy SantosHoje. no Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1 °de Março. 66 Entrada franca
VlDEOS NO GIG — Exibição do vídeo The song
remains the same. com Led Zeppelin Hoje. a partirdas 21 h. no Gig Restaurante e Vídeo Bar. Áv
Gen San Martin. 629

VlDEOS NO ADUANA — Exibição do vídeo The
Police. Around the world. Hoje. a partir das 18h.
no Aduana Video. Rua da Alfândega.,43VIDEOTAKE/FEST1VAL JACK LEMMON -

Exibição de Desaparecido — Um grande mistério.
de Costa-Gavras Hoje. às 18h15. no Cândido
Mendes. Rua 1 ° de Março. 101 Entrada franca.
ETERNAMENTE BEATLES - Exibição de
fíeadv Steadv Go — Beatles Collaqe Hoje. ás

O NEQRO NO VlDEO — Exibição de Mulhernegra, de Marcelo Machado. /1s divas do cinema
brasileiro, de Vik e Adauto dos Santos e Mulhernegra TV de Vik Hoje. às 18h30. na Biblioteca

A programação publicada no Roteiro está sujeita a alterações de última hora. É aconselhável confirmar horários e programas por telefoneAs criticas publicadas no Roteiro obedecem às seguintes cotações. • Ruim ? Razoável ? * Bom * * ? Ótimo ? ? * * Excepcional

Mbotafogo
BOTAFOGO — Miami space 1 — O tempero da
sedução: 13h30.16h30.19h30. (18 anos).
ESTAÇÃO 1 — Getúlio Vargas: 17, (Livre). Jâ
nioa 24 quadros: 18h30. (14 anos) Os anos JK
20h (Livre). Jango: 22, (Livre).
ESTAÇÃO 2 — Sinfonia da primavera: 17, 19,
21 h. (10 anos).
ESTAÇÃO 3 — Oue bom te ver viva: 17h30.
19h30. 21 h30. (Livre)
ÚPERA-1 - Batman: 14, 16h30. 19, 21h30.
(Livre)
OPERA-2 — Travessuras amorosas de um diabo
adolescente. 14h10. 16h. 17h50. 19h40. 21h30
(10 anos)
VENEZA — A insustentável leveza do ser 15,
18, 21 h (16 anos)

de 5a a domingo, às 18h20. 20h10. 22h De 2a a
4a. ás 14h40. 16h30. 18h20. 20h10. 22h (10
anos)

diabo adolescente 15h30. 17h20, 19h10. 21 h
(10 anos)TIJUCA-2 — A insustentável leveza do ser 15,

18h. 21 h (16 anos)
TIJUCA-PALACE 1 —O preço da paixão. 14h30.
16h40. 18h50. 21 h (14anos)
TIJUCA-PALACE 2 — Contos de Nova York
13h30, 16, 18h30. 21 h (Livre)

CAMPO GRANDE
U CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL -
Ver a programação em Mostras
HORA — O grande mentecapto 11 h. 12h25.
13h50. 1 5h15, 16h40. 18h05. (Livre)
METRO BOAVISTA — Sexta-feira. 13 — ParteVIII — Jason ataca em Nova Iorque: 13h30.
15h30, 17h30.19h30. 21 h30 (14 anos)
ODEON - Batman 13, 15h30. 18, 20h30
(Livre)
PALÁCIO-1 - Batman 13hS0. 16, 18h30. 21 h
(Livre)
PALACIO-2 — Travessuras amorosas de um diabo adolescente 13h40. 15h30. 17h20. 19h10.
21 h (10 anos)
PATHÉ — Abismo do terror de 2a a 6d. às 12h.14h. 16h. 18h. 20H. 22h Sábado, domingo e
feriado, a partir das 14h (14 anos)
REX — Vespãnia. a prefeita erótica 14, 14h25.16h45.19h 10. 20h25. (18anos)
VITORIA A dama de paus: 1 3h30. 15, 16h3018, 19h30. 21 h (18 anos)

Kê tijuca
AMÉRICA Batman 14, 16h30. 19, 21h30
(Livre)
ART-TIJUCA - O céu se enganou 14h30.16h40. 18h50. 21 h (Livre)
BRUNI-TIJUCA Abismo do terror 15h. 17h.19h. 21 h (14 anos)
CARIOCA Batman 13, 15h15 17h30.19h45. 22h (Livre)
TIJUCA-1 Travessuras amorosas de um diaboadolescente 14h10. 16, 17h50. 19h40. 21h30(10 anos)

CAMPO GRANDE — Indiana Jones e a última
cruzada: 14h. 16h20.18h40. 21 h (10 anos)
PALÁCIO — Batman- 14, 16,15. 18h30. 20h45
(Livre)

m SHOPPING
ART-CASASHOPPING 1 — O céu se enganou.
de 2" a 6". 4s 16h40.18h50. 21 h. Sábado, domin
go e feriado, a partir das 14h30. (Livre)
ART-CASASHOPPING 2 — Abismo do terror
de 2* a 6". ás 17, 19, 21, Sábado, domingo e
feriado, a partir das 15, (14 anps)
ART-CASASHOPPINQ 3 — K-9 — Um policial-boui pia Lduiviiu. Uri <.J o 0-, o» i m'i. lan. nTT
Sábado, domingo e feriado, a partir das 16, (LIvre)
ART-FASHION MALL1 —Abismo do terror de
2* a 6". às 16h. 18h. 20h. 22h. Sábado, domingo e
feriado, a partir das 14h (14 anos)
ART-FASHION MALL 2 — Sexo. mentiras e
videotape: de 2» a 6a. ás 16, 18, 20, 22h
Sábado, domingo e feriado, a partir das 14h (16anos)
ART-FASHION MALL 3 O céu se enganou
16h30.17h40.19h50 22h (Livre)
ART-FASHION MALL 4 — A armadilha de Vê
nus-, 15, 17h20.19h40. 22h (16 anos)
BARRA-1 —Batman 13, 15h15.17h20.19h45.
22h (Livre)
BARRA-2 — Travessuras amorosas de um diabo
adolescente 14h10 16h 17h50. 19h40 21h30
(10 anos)
BARRA-3 — Batman 13, 15h15.17h20.19M5.
22h (Livre)
NORTE SHOPPING 1 - Batman 13, 15h30.
18, 20h30 (Livre)
NORTE SHOPPING 2 — Batman 14, 16h30.
19, 21h30 (Livre)RIO-SUL Batman 14, 16h30. 19, 21h30
(Livre)

MCOPACABANA
ART-COPACABANA — Sexo. mentiras e video-
tape: 14h. 16, 18, 20, 22, (-16 anos).
CINEMA-1 — Faça a coisa certa: 14, 16h30.
19, 21h30- (14 anos).
CONDOR COPABACABANA-Sexta-feira. 13
— Parte VIII — Jason ataca em Nova Iorque: 14,
16, 18, 20, 22, (14 anos)  ¦

ÊÍMÉIER
ART-MÊIER — Batman. 13h30.16, 18h30. 21 h
(Livre)
BRUNI-MÊIER — Indiana Jones e a ultima cru
zada: 14h30. 16h40. 18h50. 21 h (10anos)
PARATODOS — Abismo do terror 15h. 17h.
19,21, (14 anos)

KNITERÓI
ARTE-UFF — Que bom te ver viva 16h30.
18h10. 19h50. 21 h30 (Livre) Até quarta
CENTER — O preço da paixão 14h30. 16h40,
18h50. 21 h (14 anos)
CENTRAL — Travessuras amorosas de um diabo
adolescente 14h10. 16h. 17h50. 19h40 21h30
(10 anos)
CINEMA-1 — Comando do extermínio 14h30
16h10. 17h50. 19h30. 21 h10 (14 anos)
ICARAl - Batman 13h30 16, 18h30 21 h
(Livre)
NITERÓI Batman 13, 15h10. 17h20. 19h30
21 h40 (Livre)
NITERÓI SHOPPING 1 007 Permissão paramatar 14h30.16h45. 19, 21 hj 5 (10 anos)
NITERÓI SHOPPING 2 Abismo do terror 1 5h

COPACABANA — Contos de Nova York: 14,
16h30.19,. 21h30 (Livre).
JOlA — Os safados: 15, 17h10. 19h20. 21h30.(10 anos).
RICAMAR — O céu se enganou: 15h30. 17h40.19h50.22h (Livre).
ROXY — Batman 13, 15h15. 17h30. 19h45.
22h Aos sábados, sessões à meia noite (Livre)
STUDIO-COPACABANA O preço da paixão:15, 17h10 19h20. 21,30. (14 anos)

RAMOS — Travessuras amororsas de um diabo
adolescente 15h30. 17h20. 19h10. 21 h (10anos)
OLARIA Batman 13h30. 16, 18h30 21 h
(Livre)

MCA TETE E FLAMENGO
LARGO DO MACHADO 1 — Sexta feira. 13 —
Parte VIII — Jason ataca em Nova Iorque 14h.
16, 18h. 20, 22h (14 anos)
LARGO DO MACHADO 2 - K 9-Um policialbom pra cachorro 14, 16, 18, 20, 22h (Livre)
LIDO-1 —Máquina mortífera 2 14h30. 16h50.
19h10. 21h30 (14 anos)
LIDO-2 Amadeus'15, 18, 21 h (10anos)
SAO LUIZ 1 Batman 13, 15h15. 17h3019h45. 22h (Livre)
SAO LUIZ 2 Batman 14, 16h15 18h30.20h45 (Livre)
STUDIO-CATETE O ninja dos nm/as 14h.16, 18, 20, 22h (18 anos)
STUDIO-PAISSANDU A dama e o vagabun
do de 5a a domingo, às 13h50. 15h20. 16h50
(Livre) Mulheres à beira de um ataque de nervos

'MADUREIRA E
ÊÊ IPANEMA E LEBLON
CÂNDIDO MENDES — Mostra Nova York nocinema Verem Mostras
LAGOA DRIVE-IN Na trilha dos assassinos
20,30 22h30 (14 anos)
LEBLON-1 — Batman 13, 15h15. 17h30.19h45. 22h Aos sábados, sessões à meia noite
(Livre)
LEBLON-2 — O preço da paixão 15h 17h10.19h20. 21 h30 (14 anos).
STAR-IPANEMA Sexo mentiras e videotape
14, 16h. 18, 20, 22h (16 anos)

JACAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA 1 — Karale Kid 3 O desa
fio final 14h15.16h30.18h45. 21 h (10anos)
ART-MADUREIRA 2 Abismo do terror 15h.17, 19, 21 h (14 anos)
BRISTOL Indiana Jones e a última cruzada16h40. 21 h (10 anos) Matador de aluguel14h30.18h50. (16 anos)
MADUREIRA-1 Batman 13, 15h30 18,20h30 (Livre)
MADUREIRA-2 Batman 14, 16h30. 19,21h30 (Livre)
MADUREIRA-3 Travessuras amorosas de um

17h. 19h. 21 h (Manos)
WINDSOR Sexta feira. 13 Parte VIII
Jason ataca em Nova Iorque 14h30 16h40
18h50, 21 h (14 anos)

Bsãõgõnçãlõ
STAR SAO GONÇALO Indiana Jones e aultima cruzada 14h30 16h50 19h10 21h30 (10anos)
TAMOIO Desejo de matar 4 14h30. 17h5021 h10 (16 anos) Lutadores da liberdade 16h2019h40 (14 anos) Até domingo
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DEIXA EU DANÇAR — Apresentação dos gru
pós Sylvio Dufrayer Cia. de Dança ó a Cia. N^s da
Dança, de Regina Sauer De 6", a dom., às 21 h
Teatro João Caetano. Praça Tiradentes. s/n°, In-
gressos a 20.00.

?'O preço da paixão

gado, e Teresa Wright, como a avó de
Anna.

A direção de Leonard Nimoy, o
Dr.Spóck no Beriado de TV Jornada
nas estrelas e diretor de Três homens e
um bebê, tem tanto brilho quanto qual-
quer telefilme-B. Pior, quer dar a en-
tender que está de acordo com o libera-
lismo daquela relação — más nâo'
muito. Que a sociedade americana é
mesmo recheada de sexo e mentiras,
mas que é melhor ficar por aí mesmo.
Diane Keaton carrega o filme com fa-
cilidade. Conhece bem òs clichês da
mulher-independente-pós-anos-60. E
repete assim os ataquezinhos e manei-
rismos de Noivo neurótico, noiva ner-
vosa, o quebra-pratos de A chama que
não se apaga, a dedicação materna de
Presente de grego, a moça liberada de
A procura de Mr. Goodbar, entre ou-
tras reminiscôncias. Para quem gosta
do tema e do estilo, um verdadeiro baú
da felicidade. Peira os mais exigentes,
sociologia à Hollywood.

Cotação: ?

com um trabalho pouco inspirado. Nu-
ma lavandeira, encontra Leo (o irlan-
dês Liam Neeson) um artista plástico
(categoria redentora de nove entre dez
divorciadas de Hollywood), que lhe des-
cortina os prazeres do sexo sem culpa.
Os três — mamãe, filhinha e o artista —
passam a desfrutar da. mais harmoniosa
convivência.

Segundo tempo: Brian (James
Naughton), o papai de Moíly, não fica
nada satisfeito em saber que a filhinha
anda usando o namorado da mãe para
um aula de diferenças sexuais ao vivo.
E resolver tirar a menina daquele am-
biente corrupto. O que começava bem
em cima de Uma mulher descasada, de
Paul Mazursky, espécie de padrão para
o gênero,' désemboca num tedioso e
longuíssimo julgamento, palco artifi-
ciai da exposição dos ardis da falsa
moralidade americana. (O videotape de
Soderbergh cumpriria a mesma função,
mas de forma bem mais original). Em
papéis secundários o filme apresenta os
veteranos Jason Robards, como o advo-

Susana Schild
RALPH EHLERS — Recital de viola. No progra-ma peças de Brahms. Hindemlth. Schumann e
Weber. As 18h30. Auditório Guiomar Novaes. Lar
go da Lapa. 47 (232-9714) Entrada franca.'

EXO e mentiras. Como seu co-
^2® lega de estréia premiado em

Cannes, O preço da paixão
(The good mother), de Leonard

Nimoy também fala, a seu modo, desse
binômio na relação afetiva americana,
nas supostas verdades por trás de más-
càras e hipocrisias sociais. Para não
ficar atrás, o filme também tem seu
videotape, só que, no caso, não se refere
a;nenhuma hora da verdade pós-moder-
na, mas a uma repetição dé todos os
clichês propagados à exaustão sobre a
mulher divorciada devidamente curada
de seu complexo de Cinderela. Muito
careta? Pois o filme que estréia hoje no
Studio-Copacabana, Leblon 2 e Tijuca
Palace 1, é muito mais.

| O preço da paixão è contado em dois
tempos. No primeiro, temos a divor-
ciada Anna (Diane Keaton), feliz da
vida criando a filha, a insuportavelzi-
nha Molly (Asia Vieira), e conformada

MAM 940 KHz ESTEREO .
JBI—Jornal do Braall Informa—de 2* a dom.
às 8h30.12h30.18h30 e 0h30:
RapArtar JB — de 2* a dom. informativo as horas
certas.
JB Notlciaa —de 2* a 6a Informativo as meias
horas.
Além da Noticia — de 2* a 6a. as 8h55. com
Sônia Carneiro.
Momanto Econômico — de 2a a 6a. às 9h10.
Apresentação de Rui Pizarro.
No Mundo — de 2a a 6a. às 9h25, com Carlos
Castilho.
Naa Entrelinha* — de 2a a 6a. às 9h35. com
João Máximo.
Panorama EconOmico — de 2a a 6*. às 9h40.
informativo econômico.
Corraapondanta am Waahington — de 2a a 6a.
às 10h10. com Ricardo André.
Corraapondanta am Paria — de 2a a 6a. às
10h20e 12h10. com Reaie Jr.
Corraapondanta am Londraa — de 2a a 6a às
10h50.
Oa Rumoa da Política — de 2a a 6a. às 10h40.
com Rogério Coelho Neto.
Encontro com a Impranaa — de 2a a 6a. às
13h.
O aeu dinhairo hoja—de 2a a 6a. às 18h06. com
Ernesto Alonso Ortiz.
Arte Final—Variedade* — de 2a a 6a. às 22h,
com Luiz Carlos Saroldi.
MFM ESTÉREO 99,7 MHz
20 horas J Reprodução digital (CDs e DATs):
Petite Messe Soiennelie. de Rossini (Lúcia Popp.
Fassbaender. Gedda. Kavrakos, Duo Labeque.
Cleobury - DDD - 41:24 e 44:35); Ponteio, de
Cláudio Santoro (George Kaszas - AAD - 4:44):
Rondó em Sol maior, para violino e piano; de
Beethoven (Menuhin. Kempff - ADD - 6:26): Sin-
fonia índia, de Carlos Chávez (Phil.N.Y.. Bernstein
-AAD-11:50).
MFM 105 — 105,1 MHz

106 na Madrugada — de 2a a 6a. à meia-noite.
Aa Mala Padidaa da Madrugada — de 2a a 6a.
às 5h.
Desperta Rio — de 2a a 6a. às 6h.
Bom Dia Alegria — de 2a a 6a. às 9h.
Vala A Pana Ouvir da Novo — de 2a a 6a.' às
12h.
Boa Tarda Amizade—de 2a a 6a. às 13h.
Aa Mala Padidaa do Som doa Bairroa — de 2"
a 6a, às 15h.
106 Sagradoa da Amor — de 2a a 6a. às 18h.
Amor aam Fim — de 2a a 6a. às 20h.
M CIDADE —102,9 MHz
Saudada Cidade — de 2a a sàb. às 8h10 e 14h.
Telefone da Cidade — de 2a a sàb. ás 9h.
Adrenalina—de 2a a 6a. às 1.2h.
O sucesso da Cidade — de 2a a 6a, às 18h.
Baú do Rock—de 2a a 6a. às 22h.

A pequena
insupor-
tável Molly
(Vieira), a
mãe Anna
(Keaton) e
o amante
Leo
(Neeson):
triângulo
afetivo
num ensaio
de
sociologia à
Hollywood
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Uma História de Amantes.
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' m OSlTUVlES mCANAL 2 — TVEdUOStiva Telefone da emitsora 221-2227
jMrvZ WErnMmMKMm TiOTiVKOVATK 8h CATAVENTO — Infantll 16h30 VIVER — Debates de interesse para a
AL 8h15 QUAUFICAqAO PROFISSIONAL famllla. Apresentapao de Hallna Gryn-

PO OuKO _ Educatlvo berg
W TV Coroovado — 21h40 8h30 TELECURSO 1° GRAU — Educati- 16h SEM CENSURA — Debates de as-

niuiiijjajii ¦ Aventur* (Tarzan and the vo suntos em evidfincia. Apresentapao de
in i i ¦ i | in, ¦ i imiiiiif ¦ valley of gold) de Robert Day. 8h45 TELECURSO 2° ORAU — Educafi- Lucia Leme

I.. "¦ . \ I Com'Mike Henry, David Opa- vo 19h05 VIAGENS/FESTAS DO MUNDO
I »tk * * 1 \l toshu, Manuel Padilla Jr., 9h VIVER — Debates de interesse para —Turlstico
I V; I Nancy Kovack e Don Megowan. famllla. ApresentapSo de Halina Gryn- 20h0B TEMPO DE ESPORTE — Esportlvo

Prndur.dn amerlcana de 66. Cor berg. Hojo- Aprendendo a sorhomem 20h30 HORARIO ELEITORAL GRATUITO
(90n^ SEM CENSURA MELHORES MO- h40 JORNAL VISUAL —

M MENTOS— Reprise cado aos surdos-mudosk Tarzan (Henry) tenta evitar I0h30 France express—Atuaiidadoso 21 h45 rede brasil noite Notice-
que brancOB ganaoiosos In- rlo nacional e entrevlstas. Apresenta-
vadam um miBteriOBO vale O^CORPO HUMANO Documen- p3o de Kivia Almeida e Eduardo do
ondo exists uma lend&ria Hh30 oiArio dos trEs poderes carvaiho

H^P? fortuna em ouro. Prlmeiro Inf* ma.ivosobreos Pod?res™uti- 22h25 REPORTER econOmico - Infer-
lit > WL filme da s6rle com 0 muecu- VO, Legislative) e Judiciiirio ^N^.^TL9r,!H^rMoi^a|0Rfnia<::

If/Us loao MikeHenry dltimo e 12h REDE BRASIL — TARDE — Noti- de HeltorTepedinoe Helival Rlos
h™tw Ciario nacional 22h40 SEMANA ESPECIAL — O MORROmala modernlnhtrdoa Tar- I2h30 vIdeocultura—videos DOS ventos uivantes — mi-

zana OlnematOgrafiCOB. N6S- 13h HORARIO ELEITORAL GRATUITO nissSrle em cinco capltulos. Direpao
te fllme nao h& mala nada de Dick coles (4° capituio)
de macaco no homeminven- 14h10 REVISTINHA —Infantil 23h40 OPINlAO POBLICA - Programa de' 

I * tado pelo esorltor Edgar Rl- 16h FRANCE EXPRESS —Atualidadese jornalismo politico. Apresentapao de
ce Burroughs. Tarzan estA
mala para um sofistloado —
aventurelro, urn Jamea MCANAL 4 — TV (Hobo Telefone da emiwora: 529-2857

*r Bond de^tanga, bem ourti- 6h30 TELECURSO 2° GRAU i9h40 RJTV — Noticiario local
nha, all4s. Para completar I9h55 jornal nacional — Noticiario
sua nova imagem, Tarzan ae ' 7h BOM DiA BRASIL — Entrevlstas e internaclonal. Apresenta-
envolve com a boazuda pollticas pSo de Cld Morelra e Chappe-
Nanrv Kovack —numnanel BOM DIA RIO — NoticiSrio e agendanancy J&ov^K num papei cultural local
que aerla de snaron late — XOU DA XUXA — Apresen- 21 h40 TIETA — Novela de
e enfrenta 0 enorme e care- Moretzsohn e
ca Don Megowan. A produ- nhares
A Irnnepdvel as locacOea no 13h
Mexico Impreaalonam e Bo- novela de
bert Day dirlge com a com- Casslano Gabus Com 23h55 CRIME SEM PERDAO —
petfincia burocr&tlca habl- GI6rla Marco • em quatro DirepSo Jerry
tual. O problema do Jorge Patricia Pillar

16h 0h56
pal nao e Tarzan, aquele —Jogo: Palmeiras x Inwr-

de Paulo e
nhecla auando crlanoa. I7h50 o SEXO DOS ANJOS —

Ivani Com Bid Felipe 1h25
^^ wlMlBPnlllll UM Ohm rnnil.lArt I Filmo' Ninhr fin rr~
Paul Newman 6,emO emissArio ae Mackintosh, um agente secreto plantado numa quadnlha mackintosh ish40 top model-Noveiede waiter a°s

TV Globo — lh25 • Negrio e AntSnio Calmon. Com Malu 5h05 FARO FINO — Seriado. Epis6dio-
_ „._, ,-,,,„ w_„w_i..i, Mader, Nuno Leal Mala, Cecil ThlrA, NSo se pode enganar a si mesmo

1^ m • • >1 n l^TfthnHnfindw TaumaturgoFerreirae Maria Zild. 6h TURMA GENIAL-Desenho

MflVTA Ho nnornimnQrlq mcana^—wm^^t-—
1 t/itU Ua UXldiiliiillUdUu siSP ^mstssss^inglesade73.Cor(105m). 7h30 BRASILIA—Jornallstlco 20h25 GRID DE LARGADA — 8oletim da

.... . . „ . Na Insrlaterra. asrente aecre- 8h COM ETA ALEGRIA — Infantil. De Formula 1— ———  kintosh eatfto abalxo de aeu talento, flta bem mala aurpreendente. O alau- to (Newman) 6 enviado uara 15 em 15 min„ flashes do MANCHE- 20h30 horArio ELEITORAL GRATUITO
Kogerio Durst 0u aeja, afto apenaa bona fllmea. Em do Joseph L. Mankiewicz arriaca a nrlBao com a mlaafto de TEECONOMIA—Boletimeconflmi- 2lh40 JORNAL DA manchete — 1-i O emissdrio, Paul Newman 6 Dear- uma lncurafto pelo faroeate clnlco. deabaratar uma auadrllha ,,ucc ,c° . „ , , | , EDIQAO — Noticiirio nacional e in-

, . „ , . i„_ .„.„f. ........ oTiviortn nnln TTnnnlona Kirk Drmelas 6 Parla Pit- aesoaratar uma quaaruna 11h55 VOTA BRASIL — Boletim das eei- ternacional. Apresentapao de Leila

Apelada 

entre Palmeiraa e den, agente secreto envlado pelo t unoiona. iurK uougiaa e rana ru que ajuda prialonelroa a ea- C6es Cordeiro e Eliakim AraCiio
Internacional chutou para mlaterioao Macklntoah (Andrews) man Jr. preao apoa um granae rou- capar. 0 esquema6 cheflado 12h MANCHETE ESPORTIVA — 1« 22h40 KANANGA DO JAPAO — Novela
eacanteio o jA cldaaioo para deabaratar uma quadrllba llde- bo. Ele ae torna llder doa Dizarroa pop urn poderoao parlamen- TEMPO — Noticidrio esportivo de Wilson Aguiar. Com Cristiane Tor-
Ranzfi net Oeste (Blazina rada pelo Influente politico sir hdspedes do presidio dirigido por tar (Mason) ApresentapSo de MSrcio Guedes loni, Raul Gazola. Tfinia Carrero. Giu-

saddles, EUA, 1974), de Mel Brooks. George Wbeeler (Maaon). Mas o ro- Woodward Lopeman (Henry Fonda) * 1^3° I ^a0ris,ania 
Zez4 Mo,ta e Rubens

Mas este feriado de pouqulnhoa fll- telro de Walter Hill - que mala ® p1*^* 
^cobras ond™oSbMSdo NINHO DE COBRAS nal e internacional. ApresentacSo de 23h35 VOTA BRASIL - Boletim das elei-

mea tem ainda duaa boaa opoOea. O tarde ae eapecializou em dlrigir fll- Leda Nagie e Carlos Bianchini cOes
emissdrio de Mackintosh (The Mac- mea de a?ao como Lutador de rua, havia eacondido 0 butim de aeu tilti- TV Globo—3hl0 13h HORARIO ELEITORAL GRATUITO 23h40 MOMENTO econOmico — in-
kintosh man Irurlaterra 1972), de 48 horas e Inferno vermelho — pre- mo asaalto ele encontra uma aurpre- ¦ Faroeste (There was a crooked I4h10 MULHER 90—Varledades. Apresen- formativo sobre economia. Apresenta-
Tohn Huston e Ninho de cobras fere as reviravoltas d. coerSncia. o 8^* ® roteiro de David Newman e man) de Joseph Mankiewicz. tap5o deAstrid Fontenelle jihRn jnRNii°nA MiMrHFTF s«
myitis a crooTdmanS, que c™omete eate filme de boaa Robert Benton-de Bonnie & Clyde com Kirk Douglas, Henry Fon- 16b CLUBE DA CRIANQA - infantil. 23h5° nltonalT £imfj TA t riwi, .«» — orla uma hist6ria amoral povoada da, Hume Cronyn, Warren Oa- ApresentapSode Angelica ternacional Aoresentacao de Leila Ri.1970), de Joseph L. Mancklewicz, afio interpretagCea, empolganteB cenas de pdriaa, homicidaa e corruptoa. tes, Burgess Meredith e John 19h JORNAL LOCAL—Notici^rio chers e Ronaldo Rosasnime8 menos unammes ao que a co- de a^ao e narrativa fluente e aom- Mankiewlckz tenta imprlmir ao en- Randolph. Producao america- 19h15 MANCHETE ESPORTIVA — 2° Oh35 JORNAL LOCAL—Notici&riom6dia canoelada. Mas que ae reve- bria. John HuBton entrou com eBtilo trecho o mtaimo de acidez e aarcaa- na de 70. Cor (125m). TEMPO — Boletim esportivo. Apre- 0h50 TORNEIO DE TCNIS brastemp
lam muito interessantes depoia de ma8 atraso na onda da neo-eapiona- mo poaaivel. Nfto conaegue manter No Arizona, eni 1883, bandi- sentapfio de Paulo Stein OPEN ILHEUS
umaolhadelaatenta. gem> naquai t0doa afto canalhaa, as esteeapiritoaolongode 126minutoa do (Douglaa) vai preao apda _ _ —____—— r— ——

John Huston nao foi muito feliz traigOes v6m de todoa oa ladoa e oa de fllme. Maa enche aeu Ninho de esconder uma bolada. Tenta Mm CANAL 7— TV Bandeirantea Teiaronaaaemi««ora. wi-iMt
em auaa incuraOea pelo mundo da flna juatiflcam oa meioa. Mackin- cobras de epi86dioa memordveia, co- eacapar para recuperi-la, 6h35 AGRICULTURA HOJE — Informati- Apresentapao dos palhapos Atchim e
espionagem. Seus thrillers A lista de tosh parece um velho e rotineiro co- mo 0 prlmeiro roubo cometido por maa 0 eaperto diretor do »u>n n0eSe=uunanip0 inMnriunp ibfmf R«nri®rfn«
Adrian Messenger (1963), Carta ao nhecido. Douglas/Paris e a furiosa aeqiifincia presidio (Fonda) faz 0 que 6h65 CADADIA—Rellgloso riado de Geraldo Vietri. Com Nair Bel*
Kremlin (1970) e O emissdrio de Mac- There was a crooked man 6 uma do motim no presidio. pode para impedi-lo. 7h BRASIL HOJE — Jornalistico. Apra- lo, Gianfrancesco Guarnieri. Tauma-! ssntapfio de'CIAudla Sendra turgo Ferreira e Franpolse Fourton

7h30 O GORDO EOMAGRO — Seriado 17h16 CANAL LIVRE —Jornallstlco. Apre-
8h DIA A DIA — Jornalistico. Aptesen- sentagSo de Nei Gonpalves Dias

tap3o de Ney GalvSo 19h JORNAL DO RIO —NoticiArio local.
 ' 9h45 COZINHA MARAVILHOSA DA Apresentapao de Jos6 Augusto Ribei-

w . ^WPlfilliH OFtLIA — Culindria com Of6lia roe Paulo Branco
P*®"™*""""" J»nrrr.__ fltTTZ-- por pessoa e a NCz$ 50.00 (mesa central, pof Anunciato 19h20 AGROJORNAL—NoticijSrio sobre o
Al> mHUMOR mBAKES pessoa). Gatieira Asa Branca. Rua Mem de S4.^17 10h15 A DEUSA VENCIDA — Novela de campo. Apresentapao de Munlo Car-

JOAO KLEBER, HUMOR PRA VALER - GRUPO FUNDO DE QUINTAL - Show de (262-4428) Ivani Ribeiro. Com Elaine Crhtina Ro- joRNAL BANDEIRANTES - Noti-1 Show do humorista. DirepSo de Chico Anyslo. MPB. 4" e 5" is 21 h30.6* e sib., is 23h. Couvert BRASIL NATIVO/DANILO CAVMMI — Show berto Piriiio. Agnaldo Rayol e MSrcIa 1 anju JOMNAL.BANUtlMMN i co | pjoii
uev MATOQROSSO — Show do cantor Cang- Teatro da Cidade. Av. EpitScio Pessoa. 1604 (247- a NCz$ 25.00 (4» e 5«) e NCzS 35.00 (6« e sSb.). com o cantor e banda. De 4" a sib., fts 23h. Maria ciano^nacional ei internacional. Mpre-
cSo Av Venceslau Braz. 215 (295-3044). 5* e 3292). De 5* a s^b.. 4s 21h30: dom.. ils 20h30. ConsumapSo a NCzS 20.00. Botecoteco. Boule- Couvert a NCrt 26,00 (4« e 5«) e NCzS 35.00 (6* e 11h UM HOMEM MUITO ESPECIAL Ferreira
dom Ss 21h30-6" e s4b Ss 22h30 Inaressos de Ingressos a NCz$ 30.00. (14 anos) vard 28 de setembro, 205. At6 dia 4 de novembro. sib.). Vinlcius Piano Bar, Rua Vinlcius de Morais. —Reprise da novela de Rubens Ewald Marlins, entre outros .
5. e dom. a NCz$ 30,00 (arquibancada) NCzS  NO EM PINGO D'AGUA — Show do grupo. De 39 (287-1497). Art dia 4 de novembro. FVCom I^^A^Ricceme ^30 5oRAmOELE!?ORALGRATUITO50.00 (mesa lateral e mezamno) e NCz$ 70.00 JVpFlTTCTA Q a dom.. 22h30. Couvert a NCz$ 35.00 (4a, 6a AQNALDO TIMdTEO PRESENTE Show do leahai Rihoim 21h40 DALLAS — Seriado
(mesa central e frisa): de 6- e sib. a NCzS 40.00 mREVISlAb esib) e NCzS 30.00 (5- edom.). MisturaUP. Rua „°tof De^5«^^a dom.^23h Covert a NCZS „t« ^r,nc D ,• 22h40 NEI GONCALVES DIAS-Varieda-
(arquibancada), NCz$ 60.00 (mesa lateral) e 80,00 OS BELOS DA TARDE — Texto e dlrepao de Garcia D'Avlla, 16. (267-6696). 6000 Un-Deux-Trois Rua Bartolomeu Mitre 123 BOA VONTADE Religioso des. ApresentapSo de Nel Gonpalves
(mesa central). Brigitte Blair. Com Elaine Muniz. TSnia Letiere e c,i\/*»i* */»« -i'UT« ^ (239-0198) ' 12h BANDEIRA1 — NoticiSrio. Apresen- Dias
_____ . » . D . t- elenco de modelos masculinos. Teatro Brigitte . ? ? ? ? ?!? ? Show da tapao de Rafael Moreno e Vera Nica- 0h40 VANGUARDA Jornalismo co-
daSUAM Pcanjas Nac6es°88^270-7082) De4» Blair 2' Rua Senador Dantas. 13 (220-5033). 5a. ^"oO^M^e 5«) e°NCz$S 30 00 ?6^e LUIZINHO EQA — Apresenta^o do planlsta. retta mentado. Apresentag§o de D6ris

6.edom as18h30esSb.as24h. Ingressos a ll^ao aNCz^ 20m Ja^al. Av. Rai ha c,om .i participapSo de Idrlss Boudrloua (sax) De 12h30 ESPORTE TOTAL - Esportivo Giesse. Rafael Moreno e Fernando
NCz$ 25,00. Elizabeth 769 f227-2447l naiiina 3, g (jorn > js 23h. Sem couvert. ConsumapSo a Apresentapao de Luciano do Valle, Garcia

SEIS E MEIA — Show com o cantor Roberto cnD/innnc ch a,- NCzS 15,00. Chlco's Bar. Av. EpitScIo Pessoa. Juarez Soares. entre outros 1 hi0 FLASH — Entrevistas. ApresentapSo
Ribeiro. Teatro Mo Caetano. Ppa. Tiradentes. s/ •»"= «» ™H^- a«.BO com RAd,0 STARS — Show com as cantoras e atrl- 1824. i3h HORARIO ELEITORAL GRATUITO de Amaury Junior
n° (221 -0305). De 2a a 68, is 18h30. Ingressos a s? rnnarahTnn 1941 f^7 QM91 zes Dudu Morals, Liane Mala e Silvia Massari. 5» e c. . , n c. 14h10 FLASH— Entrevistas. ApresentapSo 2h10 GALERIA DO TERROR — Seriado.
NCzS 15.00. At6 dia 3 de novembro. £ oiwn b. t tii 1 ?jh hml'.l ! dom.. Ss 22h; 6' e s4b.. 4s 23h. Couvert a NCzS — c> a de Amaury Junior Epls6dios: Estao demo/indo o bar dedom.. is 21 h30, 6 e sfib., 4s 24h. Ingressos a 30,00 (5* e dom.) e NCzS 40.00 (6" e sdb.). Rio s4b., 4s 22h30. Couvert a NCzS 35,00 (4* e 6*) e * 4h^O riRrfl da ALEGRIA  Infantil 77m Riley e O ultimopremioMAGIA — Show do cantor GetCilio Viana. De4« a NCzS 25,00 (5«) e NCzS 30,00 (de 6* a dom.). Jazz Club. Rua Gustavo Sampaio. s/n° (541- NCzS 40,00 (6" e sib.). People, Av. Bartolomeu
s4b.. 4s 18h30. Teatro Ziembinski. Rua Urbano ' 9046). At6 dia 26 de novembro. Mitre, 370 (294-0547). De 4* a sib.. 4 1h da ' '
Duarte. 22. Ingressos a NCzS 10.00. BWIESM • manhS, Duo Shadow Jazz. K CANAL TV Corcov&do Taiefona da emiuora: 580-1536

ELYMAR 8ANTOS - MISSAO — Show do can-
ORQUESTRA DE SAX — ApresentapSo da or- ELETROPOESIA — Telefonema. de Aclyse de tor.. De 4* e 5* 4s 22h: 6* e s4b. 4s 23h: dom. 4s PERESTROIKA— Show com Z4 da Galta. Da 5* 7h10 QUALIFICACAO PROFISSIONAL sentapao de Cidinho Cambalhota e
questra. 5* e 6". 4s 18h30 e s4b. e dom.. 4s 21 h. Mattos. Em exibip3o no Centro Cultural CSndido 21 h. Ingressos 4». 6" e dom. a NCz$ 30,00 (mesa a s6b„ 4s 23h. Couvert NCzS 20,00, ConsumapSo —Educatlvo Eloyde Carlo
Teatro Joio Theotinio. Rua da Assembliia. 10/ Mendes. Rua Joana Angelica, 63/t4rreo. At6 dia lateral, por pessoa) e a NCzS 40,00 (mesa central, a NCzS 15,00 (5*) e NCzS 20.00 (6* e s4b). Rua 7h40 RENASCER — Religioso 15h10 SESSAO DESENHO
subsolo (224-8622). Ingressos a NCzS 15,00. . 30 de novembro. por pessoa); 6» e s4b. a NCzS 50,00 (mesa lateral. Cde. D'Eu. 113, Barra (399-9073). 7h55 PROJETO NOVA VIDA — Religio- 17h10 MULHER EM AQAO — Utilidade

so piibllca com entrevistas. ApresentapSo
8h POSSO CRER NO AMANHA de Deyse Borges

Religioso 18h40 VIBRAQAO — Programa jovem com
8h15 ENTRE AMIGOS —Religioso mCislca. esporte e novldades. Apresen-

.8h30 DESPERTAR DA Ft--Religioso tepSo de Cesinha .
WWCT*Ulllli] e5» a NCzS 30.00:6»e dom. a NCzS 40.00 e'sSb.e Teatro Villa-Lobos. Sala Monteiro Lobato. Av. dom. 4s 18h. Desconto de 20% medianate apre- £5 Sn^A"' ^I'SSin' 19h1° Emre^fs^dabmfs 

ALIVERTTI ~
iPv »nw*rili feriados a NCzS 50,00. Durapao: 1 h30. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De 5* a sib., 4s sentapSo de cumpom e cartSo de JB. Ingressos a 9h3Q IGREJA DA GRAQA Religioso _ Entrevlstas e debates

oihinoHnm 4c 9nh innmce™ a Mr^s 1 <i nn rm NCzS 30 00 10h PALAVRAS DE VIDA—Religioso Amlb AHTE E iNyeSTIMENTO — intor-
Com4dlaqueglraemtornodesexoedasolid5ode °ur,« onm tcih\ n?,,JsV, ihKn' 10h15 CENTRO DE CONVENC0ES mativo sobre o mercado de artes

\ quatro pessoas numa cidade grande. Lo 4 Dermltida a entrada ao6s o intaio do esDetS' ANN08 LOUCOS —Texto edirep5odeM4rclo EVANGCLICAS — Religioso Apresentapao de MSrcia C. Soares
* • -llf — Tftvtn n Hironan Hn I tiis Arthur Nnnne fnm Nf° * Perml<^ a entrada ap6s o inlcio do aspetS Augusto. Com Jonas Bloch. Manozmhc.Telles e 11h VIVA COM SA0DE-Informatlvo 20h20 INFORME ECON0MICO - Infer-

V_4 nWCOMENDA  Jos6 de Abreu. Lilla Cabral e F4bio Junquelra. T,. , .. , I . n.'b.»*Sh *. 11h15 MEDIUNIDADE - ReHgloso. Com mapfles sobre °. mercado Jnancelro,.V• "ilfil/Villlafl/il T Nnknn RnHrintmc Av rhiio Tr6s mortos- condenados ao Inferno. s§o trancados Sernambetiba. 3.800 (399-4992). De 5- a s^b.. ds Atila Nunes ApresentapSo de Nelson Priori
230 (212-5272) De 4" a sib. if 21h. Dom. 4s em um cublculo 4 espera do carrasco. 21 h30 e dom. 4s 20h. Ingressos 5» a NCzS 20,00 e 11h30 FERIAS NO ACAMPAMENTO 20h30 HORARIO ELEITORAL GRATUITO

;T 19h30. Ingressos a NCzS 25.00 (4«), NCzS 30.00 UMA CAMA PARA QUATRO—Texto de Older sex. s4b. e dom. a NCzS 30,00. DurapSo: 2h. At6 Seriado 21h40 SESSAO MARACANA — Filme
O JARtXM DAS CEREJEIRAS — Texto de (5*. 6" edom.) e NCzS 40,00 (s4b.). CazarrS. Direplo de Olney Cazarr4. Com Zalra aomlna°- 12h EM TEMPO — Varledades. Apresen- 'J„„„ 0 cAnton Tchekov. TradupSo e dlregSo de Paulo TraioiAria Ho i..Broiinn ^..wtcrhot Ha^o n innrOB Zambelll. Helena Werneck e Carlos Soldi. Teatro Espet&culo de varledades baseado em fatos reals e tapSo de Roberto Milost 23h40 O RIO E NOSSO Entrevistas.
Mamede. Com Nat4lia Thimberg. Sfirglo' Britto. so na vida oolltica at4 sua morte 

" BarraShopping, Av. das Americas, 4.666 (326- crftnlcas que caracterizam a dicada de 20. 12h30 O DIREITO DE NASCER — Reprise rn?iu«?D« iuit0 n r •
Othon Bastos. Edwin Luisi. Jos4 Lewgoy e so na vida polltica atfi sua morte. 6844). 3-e 4« 4s 21h. 5-e 6» 4s 17h30. Ingressos T . . n 1„ . da nbvela mexicana de F6lix Calgnet 0h10 ULTIMA PALAVRA — Religioso
outros Tearro dos Quatro Rua MarquSs de S. OS SETE QATINHOS— Texto de Nelson Rodri- aNCzS20 00 PELOS 7 PECADOS—Texto de Gugu Ollmecha. 13h HORARIO ELEITORAL GRATUITO Apresentapao do pastor Miguel Ange-
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O extraordinSrio texto de Anton Tchekov 4 re- rim e outros Teatro de Arena. Rua Siqueira Cam- P. leitor do Durapao. 1h30. 7h15 TJ — EDIQAO DA MANHA — Des- 19h40 CORTINA DE VIDRO — Novela decriado numa montagem em que elenco atinado pos, 143 (235-6348). 2* e 3". 4s 21 h30. Ingressos soma, menina assassinada aos 16 anos. tenta lem- Com6dia. Ad4o e Eva chegam 4 modernidade e taques das notlcias do dia. Apresenta- Valcir Carrasco e BrSulio Pedroso.com a melancolia e desesperanpa da pepa com- a NCzS 25.00. DurapSo: 1 h40. brar 0 que aconteceu no passado. mostram os sete pecados capitals. pao de Ana Luiza Prudente Com Herson Capri Adriano Reis, An-
p6e um painel da existfincia tristeecrepuscular. es„ocia|ista Bm cinema nessimista e insaouro TROPICANALHA- UMA FARSA CORRUPTA AS MASCARAS — ProietoTeatro Gestual Dire- 7h3° SHOW DA SIMONY — Infantil tdnio Abujamra e Esther G6es
ms^elirmStebonlto 

^ 6SP8 " "fl°' 6 abandonado pela mulher e parte para novas ~ TexI° de ^iz Baiur- Diref0 de .C,IS."dio,^ava|- cSo e Roteiro de D4cio Lima. Com Gulu Monteiro. 8h3Q orTdUKAPBtI Infantil Acre 2°h25 PRJM1E,BA FILA ~ Bole,im de F6r"
______ roso e formalmente bonlto.  _ mnm.feta.  came. Com Berta Loran. Jonas Mello. Thereza Bi„ biCg D-„i Bntre outros. Tealro da Sh30 ORADUKAPETA — 

^Infantil. Apre- mu|a 1^ leuer e outros. teatro aenac. nua fompeu Lourei- ar,~nr-a Frnnraea Rntafnnn Rua Muniz Barrels sentapao de Sergio Mallandro onhV* uorArio FLFITORAL GRATUITOnista Maria AliceSaraiva. OS GORDOS E A LTIMA CENA - Texto de r8. 45 (256-2640). De 4- a 6«. 4s 21 h30: s4b„ 4s 730 (286 4248^ De S- aTb 
"s 

21 h30 Do* 10h3° D°- R6' Ml' FA' SOL' U' Sl S Vrt cnAn« nM7r p mf.a L Jaime Leit5o. Direpio de Vic Mictello. Com Marli 20h e 22h e dom.. as 19h e 21 h30. Ingressos a nn2qn ?nnre«ns a NCzS 20 00 e NCzS 15 00 Infantil. ApresentapSo de Mariane 21 h40 SOARES, ONZE E MEIA — En-
LULU - Texto de Frank Wedekind. DirepSo de Alheiros e Andr4 Poubel. Teatro Posto 6. Rua NCzS 30.00. Desconto de 20% mediante apresen- teauo Desconto de 2W mediame apr^ 12h3° CHAPOLIN - Seriado trevistas com J6 Soares Con^dados
Naum AIvbs da Souza Com Maria Padilha Ewer Francisco S4. 51 (247-5443). 2» e 3». 4s 21 h30. tacao de cuoom e cartao de leitor do J0 (classe teatro) Desconto ae 2U% meaiante ap e 13h HORARIO ELEITORAL GRATUITO de hoje: O diretor deteatrq Joao Blt-
ton X^astro GuKhermeTeme Rosalie Gofman Ingressos a NCzS 20.00. Desconto de 20% me- SThS *WR ^0 50^ 

"" 14h10 BOZO - Infantil. Apresentapao do t^ om^UoF,orenuno D,ase
nnirn ninrni Casa de Cultura Laura Alvim. Av diante apresentapao de cartao e cupom de leitor do ^" uuuiuh c«us pao. oum. palhapo Bozo o musico Paul Horn
Vieira Souto 175 (247-6946) De 4" a s4b.. 4s JS Durap§o: 1 hi 5. TO Texto de Christopher Marlowe. Tradup4ode Espet4culo com a linguagem das m4scaras que 16h SHOW MARAVILHA — Infantil 22h40 A PRAQA £ NOSSA — Humorlstico
21 h30 Dom'.. 4s 20h30. Ingressos a NCzS 30.00 Dois palhapos vivem em circo decadente e. revol- ^Peixoto LeonGtes ^Amonete BaSnUe meca"ismos, d° rtn»Z?4°' 1 BhnK iS^°.deM,ara 0h10 TJ - EDICAO DA NOITE - Desta-
(4-e 5»). NCzS 35.00 (6-e dom.) e NCzS 40.00 tados com sua situapSo. preenchem 0 tempo com outroa. Teatro Vm-Lobos/^pafo lit. AV'.Wncasa ^4o 4 permitlda a entrada apds in, p - I8h05 CHAVES Ser'ado ques das notlcias do dia. Apresenta-
(s4b.eferiados). Durap4o:1h50. torturas. Isabel. 440 (275-6695). De 4- a s4b. 4s 21 h30: CUla 

'J" , j, , ]8h57 ECONOMIA^PffpUL^XR/PERQUN- p3o de K4t,a Maranhao
Vendedora de flores. adotada por burguSs. cresce FLOR DO CAMPO —Texto de Altimar Pimentel. Dom. 4s 20h. Ingressos do 4\ 5" a NCzS 25.00; 6* LOJA DOS HORRORES^ Texto de Howard TEAOTEMER Coment4nos sobre 0h4° PERFIL — Entrevistas Apresentapao
no meio da arte e do dlnheiro provocendo InCime Direpao de Josfi Maria Rodrigues. Com o Grupo 0 dom. a NCzS 30.00: s4b.. a NCzS 35.00 a NCzS Ashan e Alan Menken. TradupSo de FI4vio Man- economia de Otivio Mesquita
rasdesgrapas. de Teatro do Sesc da Tijuca. Teatro Sesc. da 20.00 para classe. Desconto de 20% mediante "ho. Direpao de Wolf^Maia. Com^Osmar Prado.
GEORGE DAN DAN —Texto de Moli4re Direcao Ti)uca. Rua Bar4o de Mesquita. 539 6« e s4b.. 4s apresentapao de cartao e cupom de leitor do JB Tim Rescala. Stella Miranda e tduarao uusetc. mm ——
de ?vafdfZuquerque Com Rubens Cor?4a 20h30 e dom.. 4s 19h30. Durapao: 1 hi 5. En,rada Durapao. 1 h50. 0 espe,4culo comepa rigorosa- al4m de ,.ore 

gbjMtaHno^ 
Teatro Tena Papuel * CANAL 13 — TV RlO Telefone da em.ssora: 293-0012

LidiaBrondi. Leyla Ribeiro. Nildo Parente e outros. ,,anca' menle no horSno. 6» 4s 21 h30's4b 4s 20h e 22h30 e dom.. 4s 18h 7h45 PROGRAMA EDUCATIVO 14h10 RIO URGENTE — Continuapao
Teatro Ipanema. Rua Prudente de Morais. 824 10 |ugar n0 Concurso Nacional de Dramaturgia Trajetdria do Dr Fausto que doa sua alma ao diabo e 20h30 Ingressos 4» 5* e dom a NCzS 35.00 e 7h55 JUERP — Religioso 18h10 PERDIDOS NO ESPAQO — Seria-
(247-9794) De 5» a s4b.. 4s 21h30. dom., 4s 19h sobre a questao agr4ria da Fundacen em 88. em troca de 24 anos de experiSncias plenas. 6" e sAb a NCzS 4000 Censura- 10 anos. Dura 8h05 REENCONTRO — Religioso Apre- do
e 2th30. ingressos 5.. 6- e dom. a NczS 25.00. MACHADO EM CENA - UM SARAU CARIO- O ESTRANHO JOGO -Texto de Suzana Torres p4o: 1 h50. ™nS|duSSl0'oFanlni . m 19h1 ° n^rT ^3 D° R'° ~ J°r"
Desconto de 30% (5- e dom ) e 20% (6- e s4b). ~ 

eadiraedcaond0°LuisdLMLimaadCom Ittssia lrel?a |Sa^BlM«^>F^ TeMoctndi MuslCaL U,T "0riSta 6rf3° 'HaZ Um pact0®°2Uma Apresentapao de Sel'maVi^r/ 
' 19h25 

T0NEL DO TEMPO - Seriado
medianate apresentapao de cupom e cartao de ',r0 e d'"B 

Esther Jablonskveme 'fflwenrfesf Rua Joana Ang4llcaf 63 (267 ^295) P'an'a carnlvora em de sucess0-dinhe,r0 6 10h30 AER0BICA NA TV-Varledades 20h30 HORARIO ELEITORAL GRATUITO
leitor do JB DurapSo. 1h10. outros. E os muslcos. Clarice Szajnbrum. Nicolas De 4« a s4b„ 4s 21 h30 e dom 4s 20h. Ingressos de • ft 

11h OS REP0RTERES DO RIO - Jor 23h30 O^REPORTERES^O0'^- JorHomem rico casa com burguesa e tenta provar a de Souza Barros. In^clo de Nonno e H6lder Paren- 4a. 5a e dom a NCzS 20.00. de 6a e s^b. a NCzS VAIDADES ETOLICES — Encenac§o de O urso. 5S .2 $2» Z3n30 OS RtPORTtHtS DO HIU
qualquer custo. que ela 6 Infiel te. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1° de 30.00. Duragao. 1 h20. Ultimas semanas. O pedido de casamento e O Jubi/eu. de Anton 11n06 CLIP TV — Clips musicals Apresen naiwtico
_ , , # • . . . . . .. _ . Marco 66 DurarSrv ih R^ritas fi« Pdb .. j ^ ^ r .ut ' . ^ Tchekhov Tradupao e adaptagao de Marcilio Mo tagSo de Jos6 Renato Rabelo 23h35 PLANO GERAL — Jornalismo. Apre-Sortetode serlgraftas de Luis Ptzarroati o dia 5 de Marpo. 66_ Durapao Ih Rfictas. 6 e s4b 4s Um vendedor de lingerie estabelece um logo de [aes e Vera Uns Di So dB ^ „ Hamef 12h Rio URGENTE ESPORTE Espor sentapao de Bruno Thys. Israel Tabaknovembro. i«nJU B aom as 1fcn»aaa lranca- ao"11"" emopdes com duas mulheres aparentemente nor Com Anna Jun8o> Ludova| Campos. Christina Vel tivo Apresentapao de Jose Cunha e Luiz Fernando Gomes
PERVERSIDADE SEXUAL EM CHICAGO — mais loso e Selmo Goidmacher Teatro Cindido Men 12h37 OS REPORTERES DO RIO Jor 0h35 OS REP0RTERES DO RIO Jor
Texto de David Mamet' Tradupao de Marcos Ribas Colet4nea de pepas. contos. cronlcas e romances ESTRELA DA VIDA INTEIRA — Texto de Ma- des. Rua Joana Angelica. 63 (267 7295) 2' e 3' nalistico nalismo com debates e partlcipacao
de Faria. DirepSo de Jose Wiiker Com Jos6 Mayer. Que enJocam o amor conjugal noel Bandeira Roteiro e direpao: FI4vio Marlnho. 4s 21 h30; 6a e s4b. 4s 24h Ingressos a NCzS 12h40 RIO URGENTE Variedades Apre do publico. Apresentapao de Francis-
Paulo Betti. Eliane Giardini e Vera Fajardo. Teatro ENTRE QUATRO PAREDES — Texto de Jean Direcao musical de Francis Hlme Com italo Rossi 20.00. Desconto de 20% mediante apresentacSo sentapao de Eliana Pittman. Letlcaa co Barbosa
de Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235 5348) Paul Sartre Direcao de Miguel Rezende. Com e Olivia Hime. Teatro Ziembinski. Rua Urbano de cupom e cartao de leitor do JB DurapSo. Dornelles. entre outros 0h50 SESSAO MADRUGADA - Seria-
De 4a a s3b. ds 21 h30 qdom.. ds 20h. Ingressos.4a Soma Catarina. Yaska Antunes e Miguel Rezende Duarte. 22 (228 3071) De 5a a sab. ds 21 h30 e 1 hi 5. Ate dia 18 de novembro. 13h HORARIO ELEITORAL GRATUITO do Na corda bamba

6 o CADERNO B o quinta-feira, 2/11/89

MCANAL 2 — TV Educativa
8h CATAVENTO — Infantil
8h15 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL— Educativo
8h30 TELECURSO 1® GRAU — Educati-vo
8h45 TELECURSO 2® GRAU — Educati-VO
9h VIVER — Debates de interesse para afamília. Apresentapâo de Halina Gryn-berg. Ho|e' Aprendendo a sorhomeni9h30 SEM CENSURA MELHORES MO-

MENTOS- Reprise
10h30 FRANCE EXPRESS — Atualidades e

cultura da Franpa
11h O CORPO HUMANO — Documen-

tàrio
11h30 DIÁRIO DOS TRÊS PODERES —

Informativo sobre os Poderes Executi-
vo. Legislativo e Judiciário

12h REDE BRASIL — TARDE — Noti-
ciário nacional

12h30 VlDEO CULTURA —Vídeos
13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 REVISTINHA —Infantil
1 Sh FRANCE EXPRESS — Atualidades e

cultura da França

Telefona da emissora 221-2227
15h30 VIVER — Debates de interesse para a

família. Apresentação de Halina Gryn-
berg

16h SEM CENSURA — Debates de as-
suntos em evidência. Apresentapâo de
Lúcia Leme

19h05 VIAGENS/FESTAS DO MUNDO— Turístico
20h06 TEMPO DE ESPORTE — Esportivo
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h40 JORNAL VISUAL — Noticiário dedi-

cado aos surdos-mudos
21 h45 REDE BRASIL— NOITE — Noticiá-

rio nacional e entrevistas. Apresenta-
pão de Kivla Almeida e Eduardo de
Carvalho

22h26 REPÓRTER ECONÔMICO — Infor-
mativo sobre economia. Apresentapâo
de Heitor Tepedino e Helival Rios

22h40 SEMANA ESPECIAL —O MORRO
DOS VENTOS UIVANTES — Mi-
nissérle em cinco capítulos. Direção
de Dlck Coles (4o capitulo)

23h40 OPINIÃO PÚBLICA — Programa de
jornalismo político. Apresentapâo de
Tarcísio Holanda

TABZANE O VALE
DO OURO

TV Coroovado — 21h40
¦ Aventar» (Tarzan and the
valley of gold) de Robert Day.
Com Mike Henry, David Opa-
toshu, Manuel Padilla Jr.,
Nancy Kovack e Don Megotoan.
Produção americana de 66. Cor
(90m).
Tarzan (Henry) tenta evitar
que brancos ganaciosos ln-
vadam um miBterioso vale
onde existe uma lendária
fortuna em ouro. Primeiro
filme da série com o muaou-
loso Mike Henry, último e
mais moderninho dos Tar-
zans cinematográficos. Nes-
te. filme não há mais nada
de macaco no homem inven-
tado pelo escritor Edgar Ri-
ce Burroughfl. Tarzan está
mais para um sofiBtioado
aventureiro, um James
Bond de tanga, bem ourtl-
nha, aliás. Para completar
sua nova imagem, Tarzan se
envolve com a boazuda
Nancy Kovack—num papel
que Beria de Sharon Taté —
e enfrenta o enorme e care-
ca Don Megowan. A produ-
çfto — de Sy Welntraub —
é impecável, as locações no
México impressionam e Ro-
bert Day dirige com a com-
petència burocrática habi-
tual. O problema do filme é
que seu personagem princi-
pai n&o é Tarzan, aquele he-
rói selvagem que a gente co-
nhecia quando criança.

O EMISSÁRIO DE
MACKXNTOSH

TV Globo—11135
¦ Espionagem (The Mackintosh
man) de John Huston. Com
Paul Netoman, James Mason,
Dominique Sanda, Nigel Pa-
trick, Harry Andrews, Ian Ban-
nen e Peter Vaughan. Produção
inglesa de 73. Cor (lOSm).
Na Inglaterra, agente secre-
to (Newman) ó enviado para
a prisão com a missão de
desbaratar uma quadrilha
que ajuda prisioneiros a es-

; capar. O esquema é chefiado
por um poderoso parlamen-
tar (Mason).

Telefone da emissora: S29-2857
19h40 RJ TV —Noticiário local . >
19hSS JORNAL NACIONAL — Noticiário

nacional e internacional. Apresenta-
pâo de Cid Moreira e Sérgio Chappe-
lln

20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h40 TIETA — Novela de Aguinaldo Silva.

Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Li-
nhares Com Betty Faria. Joana
Fomm, Cássio Gabus Mendes, Lídia
Brandi e Reglnaldo Faria

22h45 GLOBO DE OURO — Parada musi-
cal

23h&& CRIME SEM PERDÃO — Minissérie• em quatro capítulos. Dlrepão de Jerry
London. Com Julie Christie. (3° capl-
tulo)

0h55 JORNAL DA GLOBO — Noticiário
nacional e internacional. Comentários
de Paulo Henrique Amorim e Paulo
Francls

1h25 FESTIVAL DE SUCESSOS —Filme:
O emissário de Mackintosh

3h10 CORUJÃO I — Filme: Ninho de co-
bras

5h05 FARO FINO — Seriado. Episódio'
Não se pode enganar a si mesmo

6h TURMA GENIAL —Desenho

U CANAL 4 — TV Globo
6h30 TELECURSO 2° GRAU — Educati
7h BOM DIA BRASIL — Entrevistas

políticas7h30 BOM DIA RIO — Noticiário e agenda
cultural local

8h XOU DA XUXA — Infantil. Apresen-
taçâo deXuxa

12h40 HOJE — Noticiário, agenda cultural e
entrevistas

13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h15 VALE A PENA VER DE NOVO —

Reprise da novela Brega & chique, de
Casslano Gabus Mendes. Com Marllia
Pera. Glória Menezes. Marco Nanini.
Jorge Dória, Patrícia Plllar e Patrícia
Travassos

16h CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL—Jogo: Palmeiras x Iri ter-
nacional

17h50 O SEXO DOS ANJOS — Novela de
Ivani Ribeiro. Com Blã Seldl. Felipe
Camargo. Isabela Garcia e Silvia Buar-
que18h40 TOP MODEL — Novela de Walter
Negrlo e Antônio Calmon. Com Malu
Mader, Nuno Leal Mala. Cecil Thiré,
Taumaturgo Ferreira e Maria Zilda

um agente secreto plantado numa quadrilmu Newman è, em O ei

m CANAL 6—TV Manchete
6h46 PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA7h JORNAL LOCAL—Noticiário
7h30 BRASÍLIA — Jornalístico
8h COMETA ALEGRIA — infantil. De

16 em 15 min., flashes do MANCHE-
TE ECONOMIA — Boletim éconômi-

Telefone da emissora: 285-0033
19h30 ESPECIAL SEBASTIÃO TAPAJÓS— Musical
20h25 GRID DE LARGADA — Boletim da

Fórmula 1
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21 h40 JORNAL DA MANCHETE — 1*

ediçAo — Noticiário nacional e in-
ternacional. Apresentação de Leila
Cordeiro e Eliakim Araúio

22h40 KANANGA DO JAPÃO — Novela
de Wilson Aguiar. Com Cristiane Tor-
ioni, Raul Gazola. Tônia Carrero. Giu-• seppe Oristanio. Zezà Motta e Rubens
Corrêa

23h35 VOTA BRASIL — Boletim das elei-
pões23h40 MOMENTO ECONÔMICO — In-
formativo sobre economia. Apresenta-
pão de Salomão Schvatzman

23h50 JORNAL DA MANCHETE — 2-
EDIÇÃO — Noticiário nacional e in-
ternacional. Apresentapâo de Leila Ri-
chers e Ronaldo Rosas

Oh35 JORNAL LOCAL — Noticiário
OhSO TORNEIO DE TÊNIS BRASTEMP

OPEN ILHÉUS

fita bem mais surpreendente. O sisu-
do Joseph L. Mankiewicz arrisca
uma incursão pelo faroèste cínico.
Funoiona. Kirk Douglas é Paris Pit-
man Jr. preso após um grande rou-
bo. Ele se torna lider dos bizarros
hóspedes do presídio dirigido por
Woodward Lopeman (Henry Fonda)
e planeja uma füga em massa. Mas
no ninho de cobras onde o bandido
havia escondido o butim de seu últl-
mo assalto elç encontra uma surpre-
sa. O roteiro de David Newman e
Robert Benton — de Bonnie & Clyde
— orla uma história amoral povoada
de párias, homicidas e corruptos.
Mankiewickz tenta imprimir ao en-
trecho o máximo de acidez e sarcas-
mo possível. N&o consegue manter
este espírito ao longo de 126 minutos
de filme. Mas enche seu Ninho de
cobras de episódios memoráveis, co-
mo o primeiro roubo cometido por
Douglas/Paris e a furiosa seqüência
do motim no presidio.

kintosh estfto abaixo de seu talento,
ou seja, são apenas bons filmes. Em
O emissário, Paul Newman é Dear-
den, agente secreto enviado pelo
misterioso Mackintosh (Andrews)
para desbaratar uma quadrilha lide-
rada pelo influente político Slr
George Wheeler (Mason). Mas o ro-
telro de Walter Hill — que mais
tarde se especializou em dirigir £11-
mes de ação como Lutador de rua,
48 horas e Inferno vermelho — pre-
fere as reviravoltas à coerência. É o
que compromete este filme de boas
interpretações, empolgantes cenas
de ação e narrativa fluente e som-
bria. John HuBton entrou com eBtilo
mas atraso na onda da neo-espiona-
gem, na qual todos são canalhas, as
traições vêm de todos os lados e os
fins justificam os meios. Mackin-
tosh parece um velho e rotineiro co-
nhecldo.

There was a crookeã man é uma

Rogério Durst
11hSS VOTA BRASIL — Boletim das elei-
12h MANCHETE ESPORTIVA — 1«

TEMPO — Noticiário esportivo
Apresentapâo de Márcio Guedes

12h30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇAO DA TARDE — Noticiário nacio-
nal e internacional. Apresentapâo de
Leda Nagle e Carlos Bianchini

13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 MULHER 90—Variedades. Apresen-

tação de Astrid Fontenelle
16h CLUBE DA CRIANÇA — Infantil.

Apresentação de Angélica
19h JORNAL LOCAL—Noticiário
19h15 MANCHETE ESPORTIVA — 2°

TEMPO — Boletim esportivo, Apre-
sentaçâo de Paulo Steln

UCANAL 7— TV Bandeirantes
6h35 AGRICULTURA HOJE — Informati-

vo sobre o campo
6h40 DESENHO
6h&5 CADA Dl A —Religioso
7h BRA8IL HOJE — Jornalístico. Apre-

sentaçâode'Cláudia Sendra
7h30 O GORDO E O MAGRO — Seriado
8h ¦ DIA A DIA — Jornalístico. Apresen-

tapão de Ney Galvão
9h45 COZINHA MARAVILHOSA DA

OFÉLIA — Culinária com Ofélia
Anunciato

10h15 A DEUSA VENCIDA — Novela de
ivani Ribeiro. Com Elaine Cristina. Ro-
berto Pirillo, Agnaldo Rayol e Márcia
Maria

11 h UM HOMEM MUITO ESPECIAL— Reprise da novela de Rubens Ewald
F°. Com Rubens de Falco. Bruna
Lombardi, Carlos Alberto Riccelli e
Isabel Ribeiro

11 hS5 BOA VONTADE — Religioso
12h BANDEIRA 1 — Noticiário. Apresen-

tapão de Rafael Moreno e Vera Nica-
retta

12h30 ESPORTE TOTAL — Esportivo
Apresentapâo de Luciano do Valle,
Juarez Soares, entre outros

13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 FLASH — Entrevistas. Apresentação

de Amaury Júnior
14h30 CIRCO DA ALEGRIA — Infantil

Apelada 

entre Palmeiras e
Internacional chutou para
escanteio o já clássico
Bamé no Oeste (Blazing

sadcUes, EUA, 1974), de Mel Brooks.
Mas este feriado de pouquinhos £11-
mes tem ainda duas boas opçòes. O
emissário dè Mackintosh (The Mac-
kintosh man, Inglaterra, 1972), de
John HuBton, e Ninho de cobras
(There was a crooked man, EUA,
1970), de JoBeph L. Manckiewicz, são
filmes menos unânimes do que a co-
média canceladá. Mas que se reve-
Iam muito interessantes depois de
uma olhadela atenta.

John Huston não foi muito feliz
em suas incursões pelo mundo da
espionagem. SeuB thrillers A lista de
Adrian Messenger (1963), Carta ao
Kremlin (1970) e O emissário de Mac-

MINHO DE COBRAS
TV Globo—3hl0

¦ Faroeste (There was a crooked
man) de Joseph Mankiewicz.
Com Kirk Douglas, Henry Fon-
da, Hume Cronyn, Warren Oa-
tes, Burgess Meredith e John
Randolph. Produção america-
na de 70. Cor (125m).
No Arizona, em 1883, bandl-
do (Douglas) vai preso após
esconder uma bolada. Tenta
escapar para recuperá-la,
mas o esperto diretor do
presídio (Fonda) faz o que
pode para impedi-lo.

Telefona da emissora. 542-2132
Apresentação dos palhaços Atchim e
Espirro

16h30 CASA DE IRENE - Reprise do se-
rlado de Geraldo Vietri. Com Nair Bei-
Io, Gianfrancesco Guarnieri, Tauma-
turgo Ferreira e Françolse Fourton

17h16 CANAL LIVRE — Jornalístico. Apre-
sentaçâo de Nei Gonçalves Dias

19h JORNAL DO RIO — Noticiário local.
Apresentação de José Augusto Ribei-
ro e Paulo Branco

19h20 AGROJORNAL — Noticiário sobre o
campo. Apresentação de Murilo Car-
valho

19h30 JORNAL BANDEIRANTES — Noti-
ciário nacional e internacional. Apre-
sentaçâo de Marlliá Gabriela. Ferreira
Martins, entre outros

20h RITUAIS DA VIDA — Seriado
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h40 DALLAS —Seriado
22h40 NEI GONÇALVES DIAS — Varieda-

des. Apresentação de Nel Gonçalves
Dias

0h40 VANGUARDA — Jornalismo co-
mentado. Apresentação de Dóris
Giesse, Rafael Moreno e Fernando
Garcia

1 hl 0 FLASH — Entrevistas. Apresentação
de Amaury Júnior

2h10 GALERIA DO TERROR — Seriado.
Episódios: Estão demolindo o bar de
Tim Riley e O último prêmio

por pessoa e a NCz$ 50.00 (mesa central, por
pessoa). Gafieira Asa Branca. Rua Mem de Sá. 17
(262-4428)
BRASIL NATIVO/DANILO CAVMMI — Show
com o cantor e banda. De 4a a sáb.. às 23h.
Couvert a NCz$ 26,00 (4* e 5") e NCz$ 35,00 (6* e
sáb.). Vinícius Piano Bar, Rua Vinícius de Morais.
39 (287-1497). Até dia 4 de novembro.
AGNALDO TIM0TEO.PRESENTE — Show do
cantor. De 5* a dom., às 23h. Couvert a NCZ$
60.00. Un-Deux-Trois. Rua Bartolomeu Mitre. 123
(239-0198).
LUIZINHO EÇA — Apresentação do pianista,
com a participação de Idrlss Boudrloua (sax). De
3a a dom., às 23h. Sem couvert. ConsumapSo a
NCzS 15.00. Chico's Bar. Av. Epitáclo Pessoa.
1824.
BEBEL GILBERTO — Show da cantora. De 5a a.
sáb., às 22h30. Couvert a NCzS 35.00 (4a e 6a) e
NCzS 40.00 (6a e sáb.). People, Av. Bartolomeu
Mltre, 370 (294-0547). De 4a a sáb.. à 1h da
manhã. Duo Shadow Jazz.
PERESTROIKA— Show com Zé da Gaita. De 5*
a sáb.. às 23h. Couvert NCz$ 20.00. Consumação
a NCzS 15.00 (5a) e NCz$ 20.00 (6a e sáb). Rua
Cde. D'Eu. 113. Barra (399-9073).

ÈlHUMOR
JOÃO KLEBER, HUMOR PRA VALER —
Show do humorista. Direção de Chico Anysio.
Teatro da Cidade. Av. Epitácio Pessoa. 1654 (247-
3292). De 5a a sáb., às 21 h30: dom., às 20h30.
Ingressos a NCzS 30,00. (14 anos)

mBARES
GRUPO FUNDO DE QUINTAL — Show de
MPB. 4a e 5a. ás 21 h30.6a e sáb., às 23h. Couvert
a NCzS 25,00 (4a e 5a) e NCzS 35.00 (6a e sáb.).
Consumapâo a NCzS 20,00. Botecoteco, Boule-
vard 28 de setembro, 205. Até dia 4 de novembro.
NÓ EM PINGO D'AGUA — Show do grupo. De
4a a dom., às 22h30. Couvert a NCzS 36.00 (4a, 6a
e sáb) e NCzS 30.00 (5a e dom.). Mistura UP, Rua
Garcia D'Ávila, 16. (267-6696).
SILVANA AGLA CANTA DISNEY — Show dacantora. De 4a a dom., às 22h. Couvert a NCzS25,00 (4a e 5a) e NCzS 30,00 (6a e sáb.) econsumapâo a NCzS 20.00. Jazzmania, Av. RainhaElizabeth. 769 (227-2447).
RADIO STARS — Show com as cantoras e atri-zes Dudu Morais. Liane Maia e Silvia Massari. 5a edom., às 22h; 6a e sáb.. às 23h. Couvert a NCz$30,00 (5a e dom.) e NCzS 40.00 (6a e sáb.). RioJazz Club, Rua Gustavo Sampaio. s/n° (541-9046). Até dia 26 de novembro.
ELYMAR SANTOS - MISSÃO — Show do can-
tor.. De 4a e 6a às 22h; 6a e sáb. às 23h: dom. ás
21 h. Ingressos 4a. 6a e dom. a NCzS 30.00 (mesalateral, por pessoa) e a NCzS 40.00 (mesa central,
por pessoa); 6a e sáb. a NCzS 50,00 (mesa lateral.

NEY MATOGROSSO — Show do cantor. Cana-
cão. Av. Venceslau Braz. 215 (295-3044). 5a e
dom., às 21h30; 6a e sáb.. às 22h30. Ingressos de
5a e dom. a NCzS 30.00 (arquibancada). NCzS
50.00 (mesa lateral e mezanino) e NCzS 70,00
(mesa central e frisa); de 6a e sáb. a NCz$ 40.00
(arquibancada). NCz$ 60.00 (mesa lateral) e 80.00
(mesa central).
SORTE — Apresentação do cantor Bebeto. Teatro
da SUAM. Ppa. das Napões. 88 (270-7082). De 4a
a dom., às 19h. Ingressos a NCzS 10.00.
SEIS E MEIA — Show com o cantor Roberto
Ribeiro. Teatro João Caetano. Ppa. Tiradentes. s/
n° (221 -0305). De 2a a 6a. às 18h30. Ingressos a
NCzS 15.00. Até dia 3 de novembro.
MAGIA — Show do cantor Getúlio Viana. De 4a a
sáb.. às 18h30. Teatro Ziembinski. Rua Urbano
Duarte. 22. Ingressos a NCzS 10.00.
ORQUESTRA DE SAX — Apresentapâo da or-
questra. 5a e 6a. às 18h30 e sáb. e dom., às 21 h.
Teatro Joèo Theotônio. Rua da Assembléia. 10/
subsolo (224-8622). Ingressos a NCzS 16,00. .

OS BELOS DA TARDE — Texto e direção de
Brigitte Blair. Com Elaine Muniz. Tânia Letiere e
elenco de modelos masculinos. Teatro Brigitte
Blair 2. Rua Senador Dantas. 13 (220-5033). 5a.
6a e dom., às 18h30 e sáb.. às 24h. Ingressos a
NCzS 25,00.
NOITE DOS LEOPARDOS — Show erótico com
o travesti Elolna e modelos masculinos. Teatro
Alasca. Av. Copacabana, 1241 (247-9842). 5a e
dom., às 21h30; 6a e sáb., às 24h. Ingressos a
NCzS 25,00 (5a) e NCzS 30,00 (de 6a a dom.).

Telefone da emissora: 580-1536
sentapão de Cidinho Cambalhota e
Eloy de Cario

15h10 SESSÃO DESENHO
17h10 MULHER EM AÇÃO — Utilidade

pública com entrevistas. Apresentação
de Deyse Borges

18h40 VIBRAÇÃO — Programa jovem com
música, esporte e novidades. Apresen-
tação de Cesinha

19h10 PROGRAMA JOSÉ AUVERTTI —
Entrevistas e debates

20h15 ARTE Ê INVESTIMENTO — Infor-
mativo sobre o mercado de artes
Apresentação de Márcia C. Soares

20h20 INFORME ECONÔMICO — Infor-
mações sobre o mercado financeiro.
Apresentação de Nelson Priori

20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h40 SESSÃO MARACANÃ — Filme

Tarzan e o vaie do Ouro
23h40 O RIO É NOSSO — Entrevistas.

Apresentação de Murillo Neri
0h10 ÚLTIMA PALAVRA — Religioso

Apresentação do pastor Miguel Ange-

m CANAL 9 — TV Corcovado
7h10 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL— Educativo
7h40 RENASCER — Religioso
7h55 PROJETO NOVA VIDA — Religio-
8h POSSO CRER NO AMANHA —

Religioso
8h15 ENTRE AMIGOS —Religioso
8h30 DESPERTAR DA FÊ—Religioso
9h MILAGRES DA FÊ — Religioso
9h30 IGREJA DA GRAÇA—Religioso
10h PALAVRAS DE VIDA — Religioso
10h1& CENTRO DE CONVENÇÕES

EVANGÉLICAS — Religioso
11 h VIVA COM SAÚDE — Informativo
11h15 MEDIUNIDADE — Religioso. Com

Atila Nunes
11 h30 FÉRIAS NO ACAMPAMENTO —

Seriado
12h EM TEMPO — Variedades. Apresen-

tação de Roberto Milost
12h30 O DIREITO DE NASCER — Reprise

da novela mexicana de Félix Calgnet
13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 SOM NA CAIXA — Musical. Apre-

m POESIA
ELETROPOESIA — Telefonema, de Aclyse de
Mattos. Em exibição no Centro Cultural Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica, 63/térreo. Até dia
30 de novembro.

dom. às 18h. Desconto de 20% medianate apre-
sentaçâo de cumpom e cartão de JB. Ingressos a
NCzS 30,00.
ANNOS LOUCOS — Texto e direção de Márcio
Augusto. Com Jonas Bloch, Mariozlnho Telles e
Jorge. Azevedo, entre outros. Teatro da Barra: Av
Sernambetlba. 3.800 (399-4992). De 6a a sáb.. às
21 h30 e dom. às 20h. Ingressos 5a a NCzS 20,00 e
sex„ sáb. e dom. a NCzS 30.00. Duração: 2h. Até
domingo.
Espetáculo de variedades baseado em fatos reais e
crônicas que caracterizam a década de 20.
PELOS 7 PECADOS—Texto de Gugu Olimecha.
Direção de Oswaldo Loureiro. Com Simone Carva-
lho e Edson Fieschi. Teatro Cawell. Rua Desem-
bargador Isidro. 10 (671-5666). De 5a a sáb. às
2íh30. 5a às 17h. sessão especial com direito a
chá. Dom. às 19h30. Ingressos a NCzS 20.00 (5a)e NCz$ 25.00 (de 6a a dom.). Desconto de 20%
mediante apresentação de cartão e cumpom de
leitor do JB. Durapão: 1 h30.
Comédia. Adão e Eva chegam à modernidade e
mostram os sete pecados capitais.
AS MASCARAS — Projeto Teatro Gestual. Dire-
ção e Roteiro de Dácio Lima. Com Gulu Monteiro,pi., cj.í—i— cii— p-Mi entre outros. Teatro da
Aliança Francesa — Botafogo. Rua Muniz Barreto.
730 (286-4248). De 5a a sáb. às 21h30. Dom. às
20h30. Ingressos a NCz$ 20.00 e NCz$ 15.00
(classe teatro) Desconto de 20% mediante apre-
sentaçâo de cupom e cartão de leitor do JB Dura-
pão: 50m.
Espetáculo com a linguagem das máscaras que
aborada mecanismos do comportamento humano.
Não é permitida a entrada após o inicio do espetá-
culo.
LOJA DOS HORRORES — Texto de Howard
Ashan e Alan Menken. Tradução de Flávio Mari-
nho. Direpão de Wolf Maia. Com Osmar Prado.
Tim Rescala. Stella Miranda e Eduardo Dusek;
além de coro e bailarinos. Teatro Tereza Raquel.
Rua Siqueira Campos. 143 (235 1113) De 4a a
6a. às 21 h30: sáb.. às 20h e 22h30 e dom., às 18h
e 20h30. Ingressos 4a. 5a e dom a NCzS 35.00 e
6° e sáb. a NCz$ 40.00 Censura: 10 anos. Dura
çâo: 1 h50.
Musical. Um florista órfão faz um pacto com uma
planta carnívora em troca de sucesso, dinheiro e
amor
VAIDADES E TOLICES — Encenapáo de O urso.

pedido de casamento e O Jubileu. de Anton
Tchekhov Tradução e adaptapão de Marcilio Mo
raes e Vera Lins. Direção de Axel Ripoll Hamer
Com Anna Juliào. Ludoval Campos. Christina Vel
loso e Selmo Goldmacher Teatro Cândido Men
des. Rua Joana Angélica. 63 (267 7295) 2a e 3a
às 21h30: 6a e sàb . às 24h Ingressos a NCz$
20.00. Desconto de 20% mediante apresentação
de cupom e cartão de leitor do JB Duração.

h15. Até dia 18 de novembro.

Teatro Villa-Lobos. Sala Monteiro Lobato. Av.
Princesa Isabel. 440 (275-6695). De 5a a sáb., às
21 h30 e dom., às 20h. Ingressos a NCzS 15.00 (5a.6a e dom.) e NCzS 20.00 (sáb.). Durapão 1 h50.
Não é permitida a entrada após o inicio do espetá-
culo.
Três mortos, condenados ao Inferno, são trancados
em um cubículo à espera do carrasco.
UMA CAMA PARA QUATRO—Texto de Older
Cazarré. Dlrepão de Olney Cazarré. Com Zalra
Zambelli. Helena Wernepk e Carlos Seidl. Teatro
BarraShopping. Av. das Américas, 4.666 (326-6844). 3a e 4a às 21 h. 5a e 6a às 17h30. Ingressos
a NCzS 20,00.
VALSA N° 6 —Texto de Nelson Rodrigues. Dire-
pâo de Antônio Guedes. Com Angela Leite Lopes.
Salão Vermelho, do Fórum de Ciência e Cultura da
UFRJ. Avenida Pasteur. 250. 6a e sáb.. às 21 h30 e
dom., às 20h. Entrada franca. 50 lugares. Reservas
pelo tel. 295-0497. a partir de 16h. nos dias de
espetáculo. Duração: 50m
Sônia, menina assassinada aos 15 anos. tenta lem-
brar o que aconteceu no passado.
TROPICANALHA - UMA FARSA CORRUPTA— Texto de Aziz Bajur. Direpão de Cláudio Cavai-
cante. Com Berta Loran, Jonas Mello. Thereza

e 5a a NCzS 30.00; 6a e dom. a NCzS 40.00 e sáb. e
feriados a NCzS 50,00. Durapão: 1 h30.
Comédia que gira em torno de sexo e da solidão de
quatro pessoas numa cidade grande.
JK — Texto e direção de Luis Arthur Nunes. Com
José de Abreu. Lilia Cabral e Fábio Junqueira.
entre outros. Teatro Nelson Rodrigues, Av. Chile.
230 (212-5272). De 4a a sáb.. às 21 h. Dom., às
19h30. Ingressos a NCzS 25.00 (4a), NCzS 30,00
(5a. 6a e dom.) e NCzS 40,00 (sáb.).
Trajetória de Juscelino Kubitschek desde o ingres-
so na vida política até sua morte.
OS SETE GATINHOS — Texto de Nelson Rodri-
gues. Direção de Daniel Marques. Com Gilberto
Torres. Cláudia Ventura. César Pimenta e outros.
Palcão. da UNI-RIO. Av. Pasteur. 436. De 5a a
dom., às 21 h. Até domingo.
SONHOS DE UM SEDUTOR — Texto de
Woody Allen. Direção de Cécil Thiré. Com Alexan-
dre Lipiani. Cláudio Torres Gonzaga. Edgard Amo-
rim e outros. Teatro de Arena. Rua Siqueira Cam-
pos. 143 (235-5348). 2a e 3a. às 21 h30. Ingressos
a NCzS 25.00. Durapão: 1 h40.
Um especialista em cinema, pessimista e inseguro.
é abandonado pela mulher e parte para novasrnnni listas . 

O JARDIM DAS CEREJEIRAS — Texto de
Anton Tchekov. Tradupão e direpão de Paulo
Mamede. Com Natália Thimberg. Sérgio' Britto.
Othon Bastos. Edwin Luisi, José Lewgoy e
outros. Teatro dos Quatro. Rua Marquês de S.
Vicente, 52/2° (274-9895). De 4a a sáb.. às
21 h e dom. às 19 h. Ingressos 4a e 5a a NCzS
35.00: 6a e dom. a NCzS 40.00 e sáb.. feriado è
véspera de feriado a NCz$ 45.00. Não será
permitida a entrada após o início do espetáculo.
O valor do ingresso não será reembolsado para
os retardatários. Durapão: 2h30.
O extraordinário texto de Anton Tchekov é re-
criado numa montagem em que elenco afinado
com a melancolia e desesperança da peça com-
põe um painel da existência triste e crepuscular.
O visual abstrato desenha um espetáculo rigo-
roso e formalmente bonito.

Telefone da emissora: 580-0313
19h TJ BRASIL— Noticiário nacional e

internacional. Apresentapâo de Boris
Casoy

19h40 CORTINA DE VIDRO — Novela de
Valcir Carrasco e Bráulio Pedroso.
Com Herson Capri. Adriano Reis. An-
tônio Abujamra e Esther Góes

20h25 PRIMEIRA FILA — Boletim de Fór-
mula 1

20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h40 Jô SOARES. ONZE E MEIA— En-

trevistas com Jô Soares. Convidados
de hoje: o diretor de teatro João Bit-
tencourt. o maestro Fiorentino Dias e
o músico Paul Horn

22h40 A PRAÇA Ê NOSSA — Humorístico
Ohl 0 TJ — EDIÇAO DA NOITE — Desta-

ques das noticias do dia. Apresenta-
ção de Kátia Maranhão

0h40 PERFIL — Entrevistas Apresentação
de Otávio Mesquita

m CANAL 11 — TV S
6h45 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL— Educativo
7h MÃOS MÁGICAS — Educativo
7h15 TJ — EDIÇÃO DA MANHA — Des-

taques das noticias do dia. Apresenta-
ção de Ana Luiza Prudente

7h30 SHOW DA SIMONY — Infantil
Apresentação de Simony

8h30 ORADUKAPETA — Infantil. Apre-
sentaçâo de Sérgio Mallandro

10h30 DO. RÊ. Ml. FA, SOL. LA. SI —
Infantil. Apresentação de Mariane

12h30 CHAPOLIN —Seriado
13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
14h10 BOZO — Infantil. Apresentapâo do

palhapo Bozo
16h SHOW MARAVILHA — Infantil

Apresentapâo de Mara
18h05 CHAVES — Seriado
19h34 TJ RIO — Noticiário local
18h57 ECONOMIA POPULAR/PERGUN-

TE AO TEMER Comentários sobre
economia

lener e outros, teatro òenac. nua rompeu Lourei-
re. 45 (256-2640). De 4a a 6«. às 21 h30: sáb.. às
20h e 22h e dom., às 19h e 21h30. Ingressos a
NCzS 30.00. Desconto de 20% mediante apresen-
tação de cupom e cartão de leitor do JB.
A TRÁGICA HISTORIA DO DOUTOR FAUS-
TO—Texto de Christopher Marlowe. Tradupão de
Beti Rabetti. Dlrepão de Moacyr Góes. Com Fio-
riano Peixoto. Leon Góes e Antonella Batista, entre
outros. Teatro Villa-Lobos/Espaço III. Av Princesa
Isabel. 440 (275-6695). De 4a a sáb. às 21h30:
Dom. às 20h. Ingressos de 4a. 5a a NCzS 25.00: 6a
e dom. a NCzS 30.00: sáb.. a NCzS 35.00 e NCzS
20.00 para classe. Desconto de 20% mediante
apresentação de cartão e cupom de leitor do JB
Duração: 1h50. O espetáculo começa rigorosa-
mente no horário.
Trajetória do Dr Fausto que doa sua alma ao diabo
em troca de 24 anos de experiências plenas.
O ESTRANHO JOGO —Texto de Suzana Torres
Molina. Direção: Denise Bandeira. Com Cristina
Pereira. Ricardo Blat e Stela Freitas. Teatro Cândi
do Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (267 7295)
De 4a a sáb.. às 21 h30 e dom às 20h. Ingressos de
4a. 5a e dom a NCzS 20.00. de 6a e sáb. a NCzS
30.00. Duração. 1 h20. Últimas semanas.
Um vendedor de lingerie estabelece um jogo de
emoções com duas mulheres aparentemente nor
mais.
ESTRELA DA VIDA INTEIRA — Texto de Ma-
noel Bandeira Roteiro e direção: Flávio Marinho.
Direção musical de Francis Hlme Com Ítalo Rossi
e Olivia Hime. Teatro Ziembinski. Rua Urbano
Duarte. 22 (228 3071) De 5a a sáb. ás 21h30 e

uma ituia ainao üõ f/oyu. ãyioSxü
nista Maria A/ice Saraiva. OS GORDOS E A LTIMA CENA — Texto de

Jaime Leitão. Direção de Vic Mictello. Com Marli
Alheiros e André Poubel. Teatro Posto 6. Rua
Francisco Sá. 51 (247-5443). 2a e 3a. às 21h30.
Ingressos a NCz$ 20.00. Desconto de 20% me-
diante apresentação de cartão e cupom de leitor do
JB Duração: 1 h15.
Dois palhapos vivem em circo decadente e. revol-
tados com sua situação, preenchem o tempo com
torturas.
FLOR DO CAMPO — Texto de Altimar Pimentel.
Direpão de José Maria Rodrigues. Com o Grupo
de Teatro do Sesc da Tijuca. Teatro Sesc. da
Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 539 6a e sáb.. às
20h30 e dom., ás 19h30. Duração: 1 h15. Entrada
franca.
1° lugar no Concurso Nacional de Dramaturgia
sobre a questão agrária da Fundacen em 88.
MACHADO EM CENA - UM SARAU CARIO-
CA — Baseado na obra de Machado de Assis.
Roteiro e direção de Luis de Lima. Com Kássia
Kiss. Eduardo Tornaghi e Esther Jablonsky. entre
outros. E os músicos. Clarice Szajnbrum. Nicolas
de Souza Barros. Inácio de Nonno e Hélder Paren-
te. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1o de
Março. 66 Duração: 1h. Récitas. 6a e sáb.. às
18h30 e dom às 17h Entrada franca. Até domln-
go.
Coletânea de peças, contos, crônicas e romances
que enfocam o amor conjugai
ENTRE QUATRO PAREDES — Texto de Jean
Paul Sartre Direção de Miguel Rezende. Com
Sônia Catarina. Yaska Antunes e Miguel Rezende

LU LU — Texto de Frank Wedekind. Direpão de
Naum Alves de Souza. Com Maria Padilha. Ewer
ton de Castro. Guilherme Leme. Rosane Gofman
entre outros. Casa de Cultura Lauta Alvim. Av
Vieira Souto. 175 (247-6946). De 4a a sáb.. às
21 h30. Dom., às 20h30. Ingressos a NCzS 30.00
(4a e 5a). NCzS 35.00 (5a e dom.) e NCzS 40.00
(sáb. e feriados). Durapão: 1 h50.
Vendedora de flores, adotada por burguês, cresce
no meio da arte e do dinheiro provocando inúme
ras desgrapas.
GEORGE DANDAN —Texto de Moliére. Direpão
de Ivan de Albuquerque. Com Rubens Corrêa.
Lídia Brondi. Leyla Ribeiro. Nildo Parente e outros.
Teatro Ipanema. Rua Prudente de Morais. 824
(247-9794) De 5a a sáb.. às 21h30. dom., às 19h
e 2Th30. Ingressos 5a. 5a e dom. a NczS 25.00.
sáb.. feriado e véspera de feriado a NCz$ 30.00
Desconto de 30% (5a e dom) e 20% (6a e sáb).
medianate apresentação de cupom e cartão de
leitor do JB Duração. 1 h10.
Homem rico casa com burguesa e tenta provar a
qualquer custo, que ela é Infiel
Sorteio de ser/grafias de Luís Pizarro até o dia 5 de
novembro.
PERVERSIDADE SEXUAL EM CHICAGO —
Texto de David Mamet" Tradução de Marcos Ribas
de Faria. Direção de José Wilker Com José Mayer.
Paulo Betti. Eiiane Giardini e Vera Fajardo. Teatro
de Arena. Rua Siqueira Campos. 143 (235 5348)
De 4a a sáb. às 21 h30 qdom.. às 20h. Ingressos 4a

UCANAL 13 — TV Rio
7h45 PROGRAMA EDUCATIVO
7h55 JUERP—Religioso
8h05 REENCONTRO - Religioso Apre-

sentapão do pastor Fanini
9h RIO MULHER — Programa feminino

Apresentapâo de Selma Vieira
10h30 AERÓBICANATV - Variedades
11h OS REPÓRTERES DO RIO - Jor

nalistico
11h06 CLIPTV — Clips musicais Apresen

tapão de José Renato Rabelo
12h RIO URGENTE ESPORTE Espor

tivo Apresentação de José Cunha
12h37 OS REPÓRTERES DO RIO Jor

nalistico
12h40 RIO URGENTE Variedades Apre

sentaçâo de Eliana Pittman. Leticia
Dornelles. entre outros

13h HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO

Telefone da emissora: 293-0012
14h10 RIO URGENTE —Continuação
18h10 PERDIDOS NO ESPAÇO — Seria-

do
19h10 OS REPÓRTERES DO RIO - Jor-

nalistico
19h25 TÚNEL DO TEMPO -Seriado
20h30 HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO
21h40 CINE RIO Seriado Columbo
23h30 OS REPÓRTERES DO RIO - Jor

nalistico
23h35 PLANO GERAL —Jornalismo. Apre-

sentapão de Bruno Thys. Israel Tabak
e Luiz Fernando Gomes

0h35 OS REPÓRTERES DO RIO Jor
nalismo com debates e participaçãodo público. Apresentação de Francis-
co Barbosa

0h50 SESSÃO MADRUGADA - Seria-
do Na corda bamba
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-l Djavan gravou uma participao&o especial no M la U.C UX Uita ciu uxauiiu

lalllDaQa programa do aaxofoniata David Sanborn naTV W Tdrik de Souza . 
NBC, em Nova Iorque. Oantou o hit Asa do LP HBSfiWlliPR wm—m Apeaar do sugeativo titulo INXS Em beneficio de Satan6sio do

Na pugna pela autoria Meu }adn annmnanhadn t»la bands, do nroffra- (leia-se In exceBS), o grupo austra- Black Future, que teye a casa
da lambada-mfte, a que ' ^ 

° 
^ v; v 

" ao p °8™  llano, que sucedeu ob Bee Gees no lncendlada num velho sobrado da
realmente eatourou no ma • Revoada de ahowB de rock 

Jpaullo61a corapfto damassa, flcoupequenode-
(hemiaf6rio) Norte val mala para o narciso lider Michael partlclpa do Bhow Vim os vivos< nQ

, entrar em cena uma des- o Olimpia pelo gargalo, a partir de 9 de novem- ^ Hutchence. Ele agora tem banda prbximo dla 20 no Circo Voador A
pretenBlosa gravacfto da bro; Wander Taffo assalta, de 9 a 11, o Dama K § prdprift Max Q, j& salndo do forno id61adearreoadar fundosnaraacantora Marcla Perrelra, Xoc. ondo o Barflo Vermelho exlbe seu rec6m- K j com o LP de eatr6ia, no qual se reoonBtruofto da man iiim-a a Pi«hn -
reallzada em 86, Marcla, laneado Ao vivo, de 23 a 25, enquanto Edgar JHM deataca a partlclpacfto de Ollie 01- •
que faz a llnha brega Scandurra voa solo no MASP. de 1 a 3 de aon (ex-Hugo Klang, Whlrlywlrld o ^ *
danr&rina rmHnt-.rnn hA _ No). Algumas falxaa: Soul engine, Trepada, Oa Galaa, o recente War
K^c'XS" STSST™ 0iL
fol, numa veraSo em par- v. Andre Geralaaat]loruza a ponte aerea by Satellite. O ex-Communarda prbprlo Black Future. L4 fora, o .
cerla assina com Job6 para bater no Gig do Leblon, entre 23 e 25 de Jimmy Somerville tamb6m dlapara fliracfto de Montserrat inspirou
Arl, da tal Llorando se n°vembro • Batera de prlmelra hora da boasa- em 6rblta propria a partlr do single 0utro tlpo de projeto beneflcente, o
fu6, do boliviano Ullsaea nova, Milton Banana langa aeu CD Meus caros — cantado em francfia—, (Comment LP After the hurricaine
Hermosa — autor orlgl- amigos na tellnha da Manohete (Ele & Ela da te dire) Adieu. Na gravacfto. um 0rganlzado pelo qulnto (ex) beatlenal, que deaapareoeu pr6xima aegunda) com a little help de Jofto n|^^H dueto com o baterlatae antlgo dire- n nrndutnrGeniim Martin riamlaterloaamente na gra- Noguelra. Nonato Buzar, Roberto Meneaoal, ;tor musical dos Communards June «
vagfto franceaa de aucea- Tito Madl, Leny Andrade, SebaatlSo Tapaj6a e KI^Kfc flea-Kingston. 0 LPzflo domlll-
ao do grupo Kaoma (mala Wanda 84 • Hoje tem R.E.M. na tellnha quen- S* ,™ SSSSSSulde 1,6 milhfto de singles ta Hn Ho oA com o titulo de Read my lips e um entraramnacompnagao vaui
vendldos na Franca, pro- * . ' f Corcovado b6 com clips ^cover homenagem a outro idolo da McCartney & Stevle Wonder, The
gramado para sair aqul ultimo disco do grupo, Green • Paulinho da « causa, Sylvester (You make me feel Police, Duran Duran, Nazareth,
at6 o final de novembro). Viola expllca a aeu vaato eleltorado porque Eu mighty reed). Dire Straita, Elton John, etc.
Depoia desaa, ali&s, canto samba, no SelB e mela do Joao Caetano, Titos
Franga que ae prepare. de 6 a 24 de novembro, com aa preaenoaa extras TVTsi V»a1 ii oRGB, via editora SI- de Criatina Buarque e de Amelia Rabello, eata QarPQ !)«]n/^n UUicid
GEM, estd deaembarcan- lanpandn aeu LP de eatriia no aelo Velas • OCX id X CXaUdi

B&mmm wa.T ¦«.«.»».«««.«»«„ ^ssisaffssaas: ss«?s5!is5ar«jairara performance aolo de aeu instrumento, &b tal de parede por mete6rlcaa 100.000 do Rei subiram a Serra Pelada daa letivo. Rec6m-gravada em dupla Iaao aem contar a antiga Sua majes-
?°hZn n6 quartas no Conaervat6rlo Braaileiro de Miiaica "ipiaa vendidaa, a trllha aonora de 100.000 c6plaa conaumidaa. no LP de com Nelaon Goncalvea (que partici- tade o sabid com Jair Rodriguea

$ Av- Gra«a Aranha, 67, foi escolhido como Batman dalavra de Prince, e O Blesq eatr6ia rebocado por trfis petardos, pa da liata doa convldadoa), a autora Chitftozinho e Xororb e o Luar doela Qosta (Djaima Ollvel- repreaentante doa rltmoa latinos no Festival t*0^ ® T^a®- de A new flame Uma barata chamada Kafka, Adelai- de Amigos interpretam Roberta Mi- sertdo, que Integra a trllha da nove-ra). A Continental Ja interaaclonalde Jazz da Guiana FranceBa. do Simply Red (J& com o auxilio lu- de (a tal da ana paraguaia) e Mamde randa canta com as duplas Mato- la Tieta, da Globo.anuncia o eatouro fran- xuoso da gultarra do braaileiro Heltor viajandona, entrando agora no con-
co-alemfto de aeu pau de T.P.), e o LP do dangarino Noel que ta-giroadaaFMa. I,"j".  .. i
sebo Beto Barboaa, _.... c «

M.'rBr'S,!*".1: Blondie ClAssioos populares
Chlclete com Banana, ci \ Dentro sirie de bonwn«f«ns pe- oom regtncU de Immc Kar*btchewak;atualaenaacaodaapiataa £>X<16>11 k-SO^drnmorfdoemdi^• oof«o«n(S»sde An.B<>Ufogo. Nes(«'de Salvador, com a re- oc 1M \v : o ttaHtotrauntto Eg- enoontfodorook bolodenolva comc6m-lanpada gra vagfto ^adMea^oad^d^a % y v \ berto GUmaoti toea oom o QomtiMo d« oc dUMeoa da pwadio (Noturno deaovivodeElendomonta ft iSkX ikl Cwte IMkr Utk, man radtel d» Chppin,BolerodeBavd.Bachianas
emMreta Tamb6m_o blonde 

^Sio A Se M ^ S W\ Sd» CeeBto* Metortw,. jrtitao.dk de VilUJU»bo»)entnun»t6um Ayrton
solTerfT^que^iS Chapman, com a p^rtlcipacfto do t|l \ |J 

». S«m tw tnO* do Sean* p,i-cooden»9«o (Pole posi-
LPnSSC Thompson Twin Tom Bailey no \ * ** "% 

$/ ^ K^;rt4». tton) eBafcnm rock, com tin-
sinS/e lniclal de trabalho, I want ,» cli»wo. • m* IoJm, MTt^Mdo win OUveMi n* eabine dM teoladM •Odeon) com partlclpa- iftat man, o disco Bai no Brasll em ' & Jfk I . fwrtttnla* poaer it ara gropo;YalM)>ot Soltete da Orquestm SinRtoka do Tea-

gSes especlaia de Arman- Janeiro. Detalhe tropical: na faixa t \ guitarrirta Bobertinho do Reoifa e«tee- iro Manicipal, o obobla amerioano
dinho e Pepeu Gomes, ^D Calmarie, aamba asslnado pelo I i 1» oufira luperprodiifio, o LP iartru- Harold Emmert cai no choro no SJeis e
embarca para Paris para percuaalonista Nand Vasconcelloa |s flHL I mental RapeMla rock, a mr laagado meta da ABI na prtxima tegunda, ao
promover aeu auceaao lo- Mftrio Toledo, Debbie arrulha em HjBL num e*petiouk> no Tsatro Himkipal, lado do grupo ViWa^OM.
cal, Lambada da delicia. Wander Taffo portugufia. Aguardem na llnha. Deborah Harry ' : ~v- ' - ' - 
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pode vir a ser um 6rgfto vale
lembrar que as boas coisas da vida estfto
mesmo no fundo do bail. Hoje, no Bio Jazz

Club, as cantrizes Dudu Moraes, Llane Mala e Sil- A tortura, a gueiTilha e "TV
via Maaaarl estr6iam Radio stars, um musical Violfincia dOS anOS 70 , JL JlilP rir\mtalmente dedicado aos anos 60 e 70^ Embaladas pelo V0C§ vai conhecef TflTSfr?tecladiata Paulo Machado e dirigldas por Clninha as mulherBS que •*£ VCl\^Ande Paula, as tr€s cantam, interpretam e se veatem » i,! »Xri VIVttcomo nos bons tempos de outrora. O espet&culo J' VIVGram 6Sta nlStOna
permanece em cartaz por quatro semanas, sempre ,

Paulo Machado, eBcondido atrds de seus teolados I CQm IRENE RAVACHE I
DX-7 e Juno 106, de seu piano Rhodes e de sua Uma Produ?So TAIGA Prod. Visuals
bateria eletrdnica HR 13, abre o espet&oulo. Um e Fundagflo do Cinema Brasilelro |^|
pot-pourri, que inclui To sir with love e Rain drops V<l0y akxocuituimi jqrwaldobrasil •, riUfe

esquenta as turbinas da * N

§ a ¦ ¦**show, funciona esp6cie de orquestra sobre HOwE I mteiwi i
toda programada

por os que d&o de
cordas e outros

Com todo este aparato musical, Dudu, Llane Liane Maia, Silvia Massari e Dudu Moraes estrelam musical sobre os bons tempos do rddio Q film0 rnois PSPPKldo do ono
Silvia entram em cena. "Sintonize seu dial numa -
onda de amor/as estrelas do rddio vSo comepar 0 ReP°rter Esso fala, mas eles nao dizem nada. pois de Lucy in the sky with diamonds, dos Beatles. tff
brilhar neste show." EsU no ar 0 programa Radio Ningu6m se lembra dos politicos quando Jerry O programa Radio sixties acaba nos seventies, mas WftlYll f# 

-=stet ®
sixties. As trfis interpretam sucessos das Supremes, Adrian!, Roberto Carlos ou Celly Campello reen- tudo bem. Silvia Massari interpreta com a mesma %/SE"*
versfto feminina do The Platters. Caracterizado da carnam em alguma das trgs cantrizes. eficlfincla uma envergonhada Nara Lefto cantando
cabeca aos p6s, o trio feminino faz rir com pentea- Depois do aniincio das confecqsOes Camelo — "os A ba£da e uma hippie emocionada egressa do musi- wmg^j^ ¦aJ.-Mgg>
dos tipo bolo denoiva. ^ 

^ ^ barra 
limpa se recusam sistematicamente a usar IT|£nTirr)£ 

AMuita colsa aconteceu na d6cada de 60. Logo, mesma beca dos coroas", conta Paulo Machado -, com sua mterpretapao de Aquarius. Liane Maia faz ¦ ¦ mMM UVlVmuita coisa acontece em Radio stars. O trio passeia a Jovem Guarda fica para tr&s e o Rio Jazz Club a caricatura do Rei, sem se esquecer de cantar bem. H Icom desenvoltura das Supremes para os sucessos aterrissa no ano que nfto terminou. O tecladista "Sintonize seu dial numa onda de amor/as estrelas Mlatinos, de Guantanamera a La bamba. Pontuado deseja ao publico um feliz 1968, mas as meninas nos do rddio v&o terminando agora seu show." Com o
por textos de Fl&vio Marinho e gravagSes de 6poca, lembram de momentos pouco felizes como o AI-5, final do espeUculo fica a sensagfto de que um pouco W ¦0 espetdculo relembra a politica daquele tempo morte de Martin Luther King e a guerra do Vietnft. de felicidade do fundo do bad 6 melhor do que um ¦"""
junto com as cangfles daquele tempo. Lacerda fala, Satisfaction, dos Stones, 6 entoada em coro de- bad da felicidade cheio at6 a borda.

Disco/CR/jixCA ? 'The sensual world'

Do delirio ao sonho acordado

REPAREM os timpanoa: volta da lo- de balada heavy, recheada de acidentea aono- ciadorea na faixa-titulo e atraveaaa essSnciaa
jas a eacrita vocal flna de Kate Buah ros de world music. Entram em cena, bozouki ritmicaa que aabem a baifto e boaaa nova, aem • ¦
em aeu sexto diaco de eatiidio, The (alaiide grego), gaita de fole, rabeca, harpa que signiflque infidelidade d alma irlande-
sensual world (EMI/ Odeon). £ como c61tlca, bandollm e um vocal biilgaro (The Ba do disco. Da meBma forma, a despedagante

aer aplicado por uma acupunturista munlda de Trio Bulgarka), que atua como cendrlo e con- gultarra de Dave Gilmour (Love and anger,
agulhas de cristal transparente. Kate agu?a traponto do microfone principal. S6 Kate Rocket's tail) nao transporta o mundo sensual
(aem ferlr) oa aentldoa, operando aempre numa Buah, uma Tetfi Eapindola de eatepes geladaa, ^e Kate para aa cortinas de fumaga floydianas.
twilight zone entre o dellrlo e o sonho acorda- conaegue aurfar neaaa barafunda aem ae trana- Kate produz sua pr6pria n6voa (The fog

. st.fo^rs^zn.zsrrc S BHSn
que a faixa-titulo do novo disco aala doa trilhoa Esta ingleslnha de Bexley, Kent, aoa 31 toa aoa suasurroa no ovo da aerpente (Heads
da canpfto pop irradidvel. Iaao nfto 6 pouco para anos, levou os tlltimos tr6a burilando The sen- we're dancing), e estabelece uma afetiva dialo- ,Vxi*'l U
quem saltou de pdra-quedas na cena punk In- sual world e a gravadora agradecida com I £ umcomputador em Deeper understan- UHI
glesa em 1978, com Wuthering heights, uma bencfto do trabalho encerrado ainda convidou * ?" voz F1 move-se num recheio
miisica que emplacou aqul como moldura de meia centena de jornaliatas de todo 0 mundo JEm^t'a96"1 " ?»pga®ta8/® &M P^/** .
aniincio de cigarros, baaeada no tijolago de para uma coletiva de lancamento do disco Trio Bulgarka, sempre d procura do estranha- < ^ Mr'D'^EmLy Bronte, O mono to, vmu» u,ianL ST21CS| S°LS S™o i o£u^^£Ti£,T$XLn K- lT1> -, '>\!P]

Dona do pr6prio nariz sonoro, com o raro 10 faixaa in6ditas (11 nas verafles CD e cassete) rt„ n Hn^n nw ^ s ih hh j ^ \ nlprivil6gio de gravar at home, em aeuB eatildloa e Kate asaina todaa aa letraa& milsicas, ainda nrbDrlo e interior (TS JB^Sem Kent, antes de aperfeiQoar o produto em toca piano, programa os sintetizadores e ^jL| I 9* ^Dublin e no not6rio enderego londrino da EMI, produgSo. Com isso, a cantora aaaegura a uni- fj/ . ^, 7^4^ *em Abbey Road, Kate pratica uma modalidade dade da viagem, que ae inicia sob alnoa anun- CotagSo: ? ? ,yf%9\ sK& -r ML f
'' * 
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(l(:sluM)branL(j. sotiuti ir e
;u\ii;nt(;nn:r)Ui t:r()t,iC()!"

it.c c ínt.oiisa comedia que
liiada por Woody AIlon!

'mcrívul1 ns casais, os amante
imei podem perder este filme!'

"um l Ume que aborda o sexo e a
pornografia sem ser pornográfico!

"o melhor filme de 1989!
excepcional, perfeito, talentoso!

JORNAL DO BRASIL quinta-feira, 2/11/89 p CADERNO B p 7

França

leva

lambada

Fora

de órbita

Apesar do sugestivo titulo INXS
(leia-ae In exceBS), o grupo auatra-
liano. que aucedeu os Bee Qeea no
coração da masaa, ficou pequeno de-
mais para o narciso líder Michael
Hutchence. Ele agora tem banda
própria Max Q, já saindo do forno
com o LP de eatréia, no qual se
destaoa a participação de OUle 01-
aon (ex-Hugo Klang, Whirlywlrld e
No). Algumas faixas: Soul engine,
Ghost of the year e Monday night
by Satellite. O ex-Communards
Jlmmy Somerville também dispara
em órbita própria a partir do single
— cantado em francês—, (Comment
te dire) Adieu. Na gravação, um
dueto com o baterista e antigo dire-
tor musical dos Communàrds Júne
Mllea-Kingaton. O LPzfio do mili-
tante gay sal no próximo dia 20,
com o titulo de Read my lips e um
cover homenagem a outro Ídolo da
causa, Sylvester (You make me feel
mighty real).

Cheque

em branco
ÜPERSONICAS

DJavan gravou uma participação especial no
programa do saxofonista Davld Sanborn na TV
NBC, em Nova Iorque. Cantou o hit Asa do LP
Meu lado, acompanhado pela banda do progra-
ma • Revoada de shows de rock na paullcéla
revirada neste final de década: oa Titâa tomam
o Olímpia pelo gargalo, a partir de 9 de novem-
bro; Wander Taffo assalta, de 9 a 11, o Dama
Xoc, ondo o Barfto Vermelho exibe seu recém-
lançado Ao vivo, de 23 a 25, enquanto Edgar
Soandurra voa solo no MASP, de l a 3 de
dezembro. Em contraponto soft, o violão acús-
tico de André Oeraissati cruza a ponte aérea
para bater no Gig do Leblon, entre 23 e 26 de
novembro • Batera de primeira hora da bossa
nova, Milton Banana lança seu CD Meus caros
amigos na telinha da Manohete (Ele & Ela da
próxima segunda) com a little help de João
Nogueira, Nonato Buzar, Roberto Meneacal,
Tito Madi, Leny Andrade, Sebastião Tapajós e
Wanda Sá • Hoje tem R.E.M. na telinha quen-
te do Vibração, da TV Corcovado só com clips
do último disco do grupo, Green • Paulinho da
Viola explica a seu vasto eleitorado porque Eu
canto samba, no Seis e meia do João Caetano,
de 6 a 24 de novembro, com as presenças extras
de Cristina Buarque e de Amélia Rabello, esta
lançando seu LP de eatréia no selo Velas • O
batera argentino Damaso Cerruti, que faz uma
rara performance solo de seu instrumento, ás
quartas no Conservatório Brasileiro de Música
da Av. Graça Aranha, 57, foi escolhido como
representante doa ritmos latinos no Festival
Internacional de Jazz da Guiana Francesa.

Tárik de Souza Em beneficio de Satanésio do
Black Future, que teye a casa
incendiada num velho sobrado da
Riachuelo, parte do rockarioca
participa do show Viva os vivos, no
próximo dia 20 no Circo Voador. A
idéia de arreoadar fundos para a
reconstrução da casa junta a Plebe
Rude, Finis Africae, A Grande
Trepada, Os Galaa, o recente War
Dance além, obviamente, do
próprio Black Future. Lá fora, o
furacão de Montaerrat inspirou
outro tipo de projeto beneficente, o
LP After the hurricaine,
organizado pelo quinto (ex) beatle,
o produtor George Martin. Ob
Rolling Stonea doaram a inédita
Fancy man blues e também
entraram na compilação Paul
McCartney & Stevie Wonder, The
Pollce, Duran Duran, Nazareth,
Dire StraitB, Elton John, etc.

Na pugna pela autoria
da lambada-mãe, a que
realmente eBtourou no
(hemiafério) Norte vai
entrar em cena uma dea-
pretensiosa gravação da
cantora Mareia Ferreira,
realizada em 86. Mareia,
que faz a Unha brega
dançarina, regiatrou há
trêa anoa Chorando se
foi, numa veraão em par-
ceria aaalna com JoBé
Ari, da tal Llorando se
fué, do boliviano Ulisses
Hermoaa — autor origi-
nal, que deaapareceu
misteriosamente na gra-
vação francesa de suces-
so do grupo Kaoma (mais
de 1,6 milhão de singles
vendidos na França, pro-
gramado para sair aqui
até o final de novembro).
Depois dessa, aliás, a
França que se prepare. A
RGB, via editora SI-
GEM, está desembarcan-
do com um LP de hits
nordeatinoa, do tipo
Lambada do Pará (Jó
Santana), Lambada que
ela gosta (Djalma Ollvei-
ra). A Continental já
anuncia o estouro fran-
co-alemão de seu pau de
sebo com Beto Barbosa,
Alipio Martlna, Banda
Mel, Beto Dougla8 e o
Chiclete com Banana,
atual sensação daB piataa
de Salvador, com a re-
cém-lançada gravação
ao vivo de Ele não monta
em lambreta. Também o
baiano Gerônlmo, de Eu
sou negdo, que prepara
LP novo (Dançarino,
Odeon) com participa-
çõea eapeclala de Arman-
dinho e Pepeu Gomes,
embarca para Paria para
promover aeu auceaBO lo-
cal, Lambada da delicia.

Na boléia
Soberana doa caminhoneiroa, Ro-

berta Miranda sai para o dlscão co-
letivo. Recém-gravada em dupla
com Nelaon Gonçalves (que partlci-
pa da lista dos convidados), a autora
de Amigos interpretam Robertá Mi-
randa canta com aa duplas Mato-

grosso e Mathias, Christian e Ralf,
Leandro e Leonardo mais Dalvan.
Isso sem contar a antiga Sua majes-
tade o sabid com Jair Rodrigues,
Chitãozinho e Xororó e o Luar do
sertão, que Íntegra a trilha da nove-
la neta, da Globo.

Discos de ouro já: entraram no me-
tal de parede por meteórlcas 100.000
cópias vendidas, a trilha sonora de
Batman da lavra de Prince, e O Blesq
Blom dos Titãs, além de A new flame
do Simply Red (já com o auxilio lu-
xuoso da guitarra do brasileiro Heitor
T.P.), e o LP do dançarino Noel que

Blondie

Brasil

leva seu nome. Também oa Inimigos
do Rei subiram a Serra Pelada das
100.000 cópias conaumidas, no LP de
estréia rebocado por três petardos,Uma barata chamada Kafka, Adelai-
de (a tal da anã paraguaia) e Mamãe
viajandona, entrando agora no con-
ta-giros das FMb.

V;
Clássicos populares

Dentro d* séria de homenagens pe- oom regéncU de Iimc lUrftbtchewaky
k>« 301 topopotar e coreografia de Ana Botifogo. Neate
VU1* Lobos, o multiMtrumentíjrta Eg> encontro do rock bolo de noiva com
berto Gismonti toe* eom o Quarteto de os clássicos do paradio (Noturno de
Cordas Bessler Beb, oom recital da Chopin, Bolero de Havei, Bachianas
Sala Ceoflia Meireles, ao próximo dia de ViUa Lobos) entram ali um Ayrton
M. Serre como trsiisr do LP que Eg Senna pré-condenaçto (Pole poai-
Gis pretende soltar pela Koarap, só de tlon) e um Bfttman rock, com Lio-
clássicos • Já nas lojss, envergando cota Olivetti na caUne dos teoUdoa •
fardinha poser de seo grupo Yahoo, Solista da Orquestra SinfBnka do Tea-
guitarrista Bobertinho do Recife estre- tro Municipal, o obolsta americano
Ia outra saperproduçio, o LP instru- Harold Emmert cai no choro no Sei* e
mental Rapsódia rock, a ser lançado meia da ABI na próxima segunda, ao
num espetáculo no Teatro Municipal, lado do grupo VibraçOes.

Fora dos estúdios desde 86, a
blondie principal Debbie Harry volta
a cena com o LP Def, dumb and
blonde. Produzido por Mike
Chapman, com a participação do
Thompson Twin Tom Bailey no
single Inicial de trabalho, I want
that man, o disco sai no Brasil em
janeiro. Detalhe tropical: na faixa
Calmarie, samba assinado pelo
percussioniata Naná Vaacóncelloa e
Mário Toledo, Debbie arrulha em
português. Aguardem na linha.Wander Taffo

JAMES BELUSH1
Frederico Rosário

Pedro Tinoco

NESTES 

tempos em que o baú da felicidade
pode vir a ser um órgão ministerial, vale
lembrar que as boas coisas da vida estão
mesmo no fundo do baú. Hoje, no Rio Jazz

Club, as cantrizes Dudu Moraes, Llane Maia e Sil-
via Massari estréiam Radio stars, um musical to-
talmente dedicado aos anos 60 e 70. Embaladas pelo
tecladista Paulo Machado e dirigidas por Clninha
de Paula, as três cantam, interpretam e se veBtem
como nos bons tempos de outrora. O espetáculo
permanece em cartaz por quatro semanas, sempre
de quinta a domingo.

Paulo Machado, escondido atrás de seus teclados
DX-7 e Juno 106, de seu piano Rhodes e de sua
bateria eletrônica HR 13, abre o espetáculo. Um
pot-pourri, que inclui To sir with love e Rain drops
keep falling on my head, esquenta as turbinas da
máquina do tempo. Paulo, além de diretor musical
do show, funciona como espécie de orquestra sobre
o palco. Toca a bateria eletrônica, toda programada
por ele, e os tecladoa que dão "sons de contrabaixo,
piano, guitarra, cordas e outros mais".

Com todo este aparato musical, Dudu, Liane e
Silvia entram em cena. "Sintonize seu dial numa
onda de amor/as estrelas do rádio vão começar a
brilhar neste show." Está no ar o programa Radio
sixtiesi As três interpretam sucessos das Supremes,
versão feminina do The Platters. Caracterizado da
cabeça aos pés, o trio feminino faz rir com pentea-
dos tipo bolo de noiva.

Muita coisa aconteceu na década de 60. Logo,
muita coisa acontece em Radio stars. O trio passeia
com desenvoltura das Supremes para os sucessos
latinos, de Guantanamera a La bamba. Pontuado
por textos de Flávio Marinho e gravações de época,
o espetáculo relembra a política daquele tempo
junto com as canções daquele tempo. Lacerda fala,

A tortura, a guerrilha e a
violência dos anos 70.

Você vai conhecer
as mulheres que

viveram esta história

Um filme de LÚCIA MURAT
com IRENE RAVACHE

i Uma Produção TAIGA Prod. Visuais
] e° Fundação do Cinema Brasileiro

APOKD CULTURAL jownal DO BRASIL «

HOJE i

Liane Maia, Silvia Massari e Dudu Moraes estréiam musical sobre os bons tempos do rádio O filme mais esperado do ano
o Repórter Esso fala, mas eles não dizem nada.
Ninguém se lembra dos políticos quando Jerry
Adriani, Roberto Carlos ou Celly Campello reen-
carnam em alguma das três cantrizes.

Depois do anúncio das confecções Camelo — "os
barra limpa se recusam sistematicamente a usar a
mesma beca dos coroas", conta Paulo Machado —,
a Jovem Guarda fica para trás e o Rio Jazz Club
aterrissa no ano que não terminou. O tecladista
deseja ao público um feliz 1968, mas as meninas nos
lembram de momentos pouco felizes como o AI-5, a
morte de Martin Luther King e a guerra do Vietnã.

Satisfaction, dos Stones, é entoada em coro de-

pois de Lucy in the sky with diamonds, dos Beatles.
O programa Radio sixties acaba nos seventies, mas
tudo bem. Sílvia Massari interpreta com a mesma
eficiência uma envergonhada Nara Leão cantando
A banda e uma hippie emocionada egressa do musi-
cal Hair. Dudu Moraes diverte a todos imitando o
Tony Tornado cantor de BR 3, mas impressiona
com sua interpretação de Aquarius. Liane Maia faz
a caricatura do Rei, sem se esquecer de cantar bem."Sintonize seu dial numa onda de amor/as estrelas
do rádio vão terminando agora seu show." Com o
final do espetáculo fica a sensação de que um pouco
de felicidade do fundo do baú é melhor do que um
baú da felicidade cheio até a borda.

.Qêt üicuuh ia,
CAVA f 
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mentiras,e

jadeotape

de balada heavy, recheada de acidentes aono-
roa de world music. Entram em cena, bozouki
(alaúde grego), gaita de fole, rabeca, harpa
céltica, bandolim e um vocal búlgaro (The
Trio Bulgarka), que atua como cenário e con-
traponto do microfone principal. Só Kate
Buah, uma Tetê Espíndola de eatepes geladas,
consegue surfar neaaa barafunda sem ae trana-
formar numa eatátua da aal.

Esta ingleainha de Bexley, Kent, aoa 31
anoa, levou oa último8 trêa burilando The sen-
suai world e a gravadora agradecida com a
benção do trabalho encerrado, ainda convidou
meia centena de jornali8tas de todo o mundo
para uma coletiva de lançamento do disco,
regada a mordomias no covil da fada. O LP tem
10 faixas inéditas (11 nas veraões CD e caaaete)
e Kate asaina todas aa letras & músicas, ainda
toca piano, programa os sintetizadore8 e a
produção. Com isso, a cantora aa8egura a uni-
dade da viagem, que se inicia sob sinos anun-

PREPAREM 

os timpanos: volta ás lo-
jas a escrita vocal fina de Kate Buah
em aeu sexto disco de estúdio, The
sensual world (EMI/ Odeon). É como

aer aplicado por uma acupunturista munida de
agulhas de cristal transparente. Kate aguça
(aem ferir) oa aentldoa, operando sempre numa
twilight zone entre o delírio e o sonho acorda-
do. É capaz de inspirar-ae no cerebrallsmo es-
tético do Ulisses, de JameB Joyce, aem deixar
que a faixa-titulo do novo diaco saia dos trilhos
da canção pop irradiável. Isso não é pouco para
quem saltou de pára-quedas na cena punk ln-
glesa em 1978, com Wuthering heights, uma
música que emplacou aqui como moldura de
anúncio de cigarros, baseada no tljolaço de
Emily Bronte, O morro dos ventos uivantes.

Dona do próprio nariz sonoro, com o raro
privilégio de gravar at home, em seua estúdloa
em Kent, antes de aperfeiçoar o produto em
Dublin e no notório endereço londrino da EMI,
em Abbey Road, Kate pratica uma modalidade

ciadores na faixa-titulo e atravesaa essências
rítmicas que sabem a baião e bossa nova, aem
que Í880 signifique infidelidade à alma irlande-
aa do dieco. Da mesma forma, a deapedaçante
guitarra de Dave Gilmour (Love and anger,
RockeVs tail) não tranaporta o mundo aensual
de Kate para as cortinas de fumaça floydianas.

Kate produz sua própria névoa (The fog,
vem envolta em marulhos). projeta-se doe grj^
tos aos sussurros no ovo da serpente (Heads
we're dancing), e estabelece uma afetiva dialo-
gia com um computador em Deeper understan-
ding. Sua voz laminada move-ae num recheio
de tecladoa ou flutua entre aa gargantaã do
Trio Bulgarka, sempre à procura do estranha-
mento, sem exotiamo barato. O resultado é um
disco à parte na prateleira deste fim de déca-
da. O tipo do objeto não identificado de brilho
próprio e interior. (T.S.)
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W erneck conta

saborosas histórias

sobre a vida e a obra

cio compositor 1

e traça um panorama'

de sua carreira

1978: um especial
de TV lembra

Sflo Paulo —J. C- Brasil

de um vizinho, duas vezes seguidas, e,
claro, foram presos. No dia 29 de de-
zembro de 1961, a edição paulista da
Última Hora estampava: "Pivetes
furtaram um carro: presos". Ao lado,
uma foto dos dois com uma tarjinha
preta nos olhos.

A partir daquela data o pais come-
çava a entrar, paradoxalmente, num
período de trevas e de agitação cultu-
ral. Na vertigem da roda vida, o se-
gundo capítulo, fala dos shows estu-
dantis, dos festivais do Teatro
Paramount, em São Paulo, onde a
carreira de Chico decolou, do Tropica-
lismo, e fecha com o AI-5, o instru-
mento mais violento do regime mili-
tar. Nesse capítulo, Werneck traduz o
humor negro do compositor em diver-
tidas passagens como a que Gilberto
Gil presenciou, em Salvador. Na pra-
ça da biblioteca, Gil parou para ver
um grupo de estranhos com um cegui-
nho no melo deles, cantando em troca
de esmolas. "Quando cheguei perto vi
que o ceguinho era o Chico, só se
divertindo", lembra Gil.

A relação de Chico com os baianos,
até a eclosão do Tropicalismo, rolava
pelas mesas de botequim e em noites
de seresta. Mas na épooa em que Gil e
Caetano levantaram as bandeiras das
formas e expressões que revoluciona-
riam a música brasileira houve certo
estremecimento entre eles — como
conta o texto —, mais por causa da
imprensa e do entourage dos baianos."Chico foi tomado como o estandarte
do tradiclonalismo", pontua Wer-
üeck. O livro esclarece que Chico dei-
xou de freqüentar os baianos apenas
porque ele tinha decidido aprender
música, e durante esse período ficou
um pouco alheio ao mundo. Na lem-
brança do episódio, Caetano VeloBO
faz só elogios. "Nób queríamos tam-
bém uma coisa que fosse, de algum
modo, feia, enquanto o Chico perma-
neceu realizando só o que era boni-

Apoenan Rodrigues

SÃO 

PAULO — Na adolescên-
cia, Chico Buárque de Hollan-
da costumava ficar escondido
atrás de portas, cantando. Ele

acreditava que o recurso inventado
pudesse Imitar a voz vinda do rádio.
Chico nem pensava em ser composi-
tor, músico. Queria só cantar. Os as-
tros, no entanto, não confabularam
para que fosse exatamente assim. Ho-
je, como é público, Chico também
canta. Mas o privilégio da sua arte é a
poesia, e sua paixão o futebol. Entre o
imenso gap que separa as duas ativi-
dades, o jornalista Humberto Wer-
neck, da sucursal paulista do JOR-
NAL DO BRASIL, durante quatro
meses garimpou histórias saborosas
sobre a vida e obra de Chico, fisgadas
em conversas com mais de 50 pessoas,
e em dez encontros, de várias horas
cada um, na casa do compositor, no
Rio, além de um extenso material de
pesquisa em jornais e revistas. O re-
sultado do trabalho eBtá registrado
num dos dois volumes de Chico Buar-
que letra e música, uma sofisticada
edição da Companhia das Letras,
acondicionada em caixa de papelão,
num magnífico projeto gráfico assi-
nado por Hélio de Almeida, com lan-
çamento previsto para chegar às 11-
vrarias na primeira quinzena de de-
zembro.

O primeiro volume, com prefácio
de Tom Jobim — que o compositor
chama carinhosamente de Carta ao
Chico — é uma longa reportagem de
Werneck, batizada Gol de letras, com
90 fotos atuais e de época. O texto é
um panorama da obra de Chico e suas
histórias, costuradas a acontecimen-
tos que deixaram suas na história
brasileira. "Eu escrevi histórias do
Chico, de sua música e seu processo de
criação", diz Werneck. "Chamar de
biografia seria pretensioso." Dividido
em quatro capítulos, Gol de letras
vem acompanhado da discografia
completa e de cerca de 300 letras de
Chico, separadas cronologicamente a
cada final de capítulo. A discografia
inclui desde o compacto de estréia, de
1965, até o mais recente LP, pela
BMG/Ariola, com lançamento prevls-
to para o próximo dia 10.

O segundo volume de Chico Buar-
que letra e música vem recheado de 50
partituras, sofridamente seleciona-
das por Chico, entre as que foram
mais significativas na sua carreira,
como A banda, Roda viva, Bastidores
e A mais bonita, uma de suas recentes
produções. O prefácio do volume é um
perfil lntimista do compositor, pelo
jornalista e escritor Eric Nepomuce-
no, Intitulado Um certo Francisco.

Agora eu era herói é o título do
capitulo que abre o texto de Werneck.
Fala das primeiras manifestações
musicais de Chico, aos oito, nove anos
de idade, e vai até a música que ele
considera o marco zero de sua produ-
ção madura: Tem mais samba, com-
posta em dezembro de 1964, quando
Chico tinha 20 anos. O capítulo come-
ça contando a história de Tem mais
samba, feito sob encomenda para o
show Balanço de Orfeu, levado no
Teatro Maria Delia Costa, em São
Paulo, do qual participaram, entre
outros, Taiguara e Toquinho. "Esco-
lhi a história paia abrir o texto por-
que ela ilustra uma constante na car-
reira do Chico", situa Werneck. "Ele
produz basicamente por encomenda e
sob pressão do tempo".

Chico Buarque, quarto filho de
uma família de sete, vivia numa casa
musical. Sua irmã mais velha, a can-
tora Miúcha, não deixava a vitrola
parada. Talvez por isso, na época, Chi-
co insistia em cantar músicas do
francês Jacques Brel, ou então imitar
"com bastante competênia os rocks
guturais de Elvis Presley e o repique
gaguejante dos Platters, em Only
you", como descreve Werneck. Uma
passagem do livro, sobre as farras ju-
venis de Chico, conta a primeira vez
que ele apareceu no jornal. Não na
seção de artes e espetáculos, mas nas
páginas policiais: com 17 anos, ele e
um amigo de 16 roubaram o Peugeot

exercitando uma de suas paixões, o futebola vitória no Festival da Record, com A banda

Sé os baianos, por outro lado, fo-
ram tomados como um dos vértices da
alienação, nos anos 70, Chico acabou
sendo enfiado no esguio papel de pala-
dino e símbolo de resistência à censu-
ra. "As pessoas me perguntavam mais
sobre censura do que sobre meu traba-
lho", rememora Chico. A imagem do
compositor, sobrecarregada de cir-
cunstâncias políticas, é a tônica de
Errol Flynn a contragosto, o terceiro
capitulo. W,erneck lembra que na épo-
ca da faculdade, Chico, indignado com
a falta de reação ao golpe de 64, guar-
dava garrafas'na garagem de casa pa-
ra fazer coquetel molotov — sempre,
antes, esvaziando o conteúdo. "Ao
mesmo tempo, ele não se deixou em-
balar pela vertigem estudantil", colo-
ca o jornalista. O capitulo ainda con-
ta, entre outras deliciosas passagens,
a sua prisão, os anos do exílio, ob
atritos com a Rede Globo, e os proble-
mas com a censura que o induziram a
criar uma personagem fictícia, o Juli-
nho da Adelaide. A personagem to-
mou forma e até deu entrevista con-
tando sua origem. Ele era filho de
uma favelada com um alemão. Ade-
laide de Oliveira Kuntz, por fim, tam-
bém começou a aparecer na imprensa,
em 1975, em jogoB que enviava à seção
uc palavras cruzadas do JB. Ela se
tornou cruzadista ao ficar paralítica,
um drama enfrentado após a morte do
filho Julinho. Quem o matou foi o JB,
numa reportagem sobre a censura,
que revelava o pseudônimo de Chico.

O texto termina com Entre inferno
e paraíso, um capítulo atemporal, que
mostra o sofrido processo de criação
de Chico, sua paixão pelo futebol e
pelo time Politheama, e a mania de
desenhar plantas de cidades. "Acho

que meu trabalho foi uma longa re-
portagem", resume Werneck, que
brinca: "Digo também que foi uma
parceria em que o Chico entrou com a
poesia e eu com a prosa." Em seus
contatos com Chico, o jornalista pôde
perceber como a simpatia das pessoas
pelo compositor é uma constante. A
carta de Tom Jobim sintetiza o cari-
nho de que ele é alvo: "Seu desenho é
prisco, atlético, ágil, bailarino. Let's
dance!"
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